•Écoma o fennento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña#
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EDITORIAL

DÍXOSE HAI

1.800

ANOS San C ibrao santo Padre da Igrexa e boa p ersoa. Morreu a m ediados do sécúlo III e na súa diocese
africana de Cartago. O acceso ás funcións eclesiais era
por elección do pobo cristián.Afirmaba que o pobo fiel
tiña a obriga de arreciarse da comuñón dun bispo que
tivese a fe viciada. E cando xurdía conflicto con Roma,
insistía en seguilo decidido na
propia Igrexa e
non
na
de
Roma.
Nun
conflicto
co
Papa,
Cibrán
convoco u
un
sínodo que presidi u con estas
palabras: "Irnos
declarar, .un tras
Forado mundo non hai salvación.
outro, o noso
pensamento sobre este asunto, sen pretender xulgar a
ninguén nin excomungar ós que fosen de distinta opinión"; manifesta alusión ó autoritarismo romano que
quería impoñe.lo seu costume.
Apaixonado pola unidade da Igrexa; escribiu dous
tratados distintos sobre o mesmo tema no que se
nfrontan o autoritarismo centralizador e o particularismo africano. N ese contexto hai que analiza-la súa
frase -"fó ra da Igrexa non hai salvación"-, que a paixón pola unidade levou a enfatizala
Admitindo que nesta frase gañou a Gran Igrexa, hai
que situala no contexto. A Igrexa Universal non existe: é unha abstracción, e o que existen son as comunid!ldes concretas: as Igrexas locais .. Por deformación,
cando se fala de Igrexa Universal, a xente entende
Roma e o Papa. Por iso hai que ter coidado cos escritos da Curia porque o cardeal Ratzinger non é san
Cibrán.
C hristian D uquoc fo rmula outramente: "Fóra do
mundo non hai salvación" . Mundo ambivalente, mes..:.
tura de ben e m al. Pero os crentes ven na historia
da liberación humana o rostro de Deus. As relixións e
mailas Igrexas non son a salvación, serrón "sacramento"
da salvación que Deus leva a cabo no seu mundo creado.
"Pecisamente porque non se pon a Igrexa no seu
lugar e non se lle concede o sitio que lle cómpre esquécese o proceso básico da salvación que se realiza no
mundo, as
Igrexas vólvense
adoito sectarias.
Relixións e Igrexas son da orde do ·"signo" : sacramento de alvación.

0 TRASNO

VEHÍCULOS DE OCASIÓN:
UNA UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL. ¿Lembrades cando nos dicían: ¡hablaís gallego porque

se puso de modal? De moda si, de modas teriamos .que falar, .
cando resulta que no momento de pari-la constitución
eramos unha nacionalidade -¿aínda está en vigor aquela
constitución do 78, ou xa pasaría de moda?- , despois, coa
década prodixiosa, pasamos a ser unha autonomía, para,
por fin, ¡general Moscardó ora pro nobis!, xa co goberno
amigo, comámonos co título inmorredoiro de rexión do
centolo xacobeo.
Ben. Son palabras, de acordo. Son símbolos. Pero resulta
que somos animais simbólicos, e respiramos os sentimentos
en forma de símbolos.
A estas alturas está claro, para quen queira ver e oír, que a
prioridade dos "raritos" non é a de deixar de sermos
España tanto como que España nos deixe ser. ¿É tan imposible para a mentalidade mesetaria e os universalistas infiltrados aceptar que esto que chaman España é o resultado
histórico dunha articulación de nacionalidades-culturaslinguas- diversas que necesitan un respecto cando menos
.... simbólico para empezar?
O PP dos que disque dicían falar catalán en privado cando
non tiñan a absoluta, queda só no parlamento español
- defenciendo que as
novas
matrículas
non leven o distintivo "autonómico" ,
pero, ¡olio ó símbolo!, faino con mala
conciencia histórica
e constitucional, e
non di, .non, que
sexa por demostralo renacer da unagrandelibre, nin por
separarnos, Spaín-isEstragar unha bonita historia por culpa
dun coche vello ...
diferent, da solución
aportada
por
Alemania, Irlanda, etc., nin por evitar que os confundan
coa ETA, nin por dar:lle gusto a Pérez Reverte, non, vaites, vaites, faino ¡para dinamiza-lo mercado do vehículo de
ocasión!
Así que o mercado do vehículo de ocasión, señorías, pasa
a ser unha cuestión nacional ·estratéxica, algo así só comparable ás retransmisións televisivas dos partidos da selección.
Así que, nin selección g'.11ega, nin G nas nosas matrículas,
desobediencia civil e
a encomendarnos a Isabel e
Fernando el espíritu impera, que non son santos, pero ya
caerá esa breva.

lo ECO

A PALABRA
Me 10, 17-30

É unha aspiración xeral a de chegarmos a ricos. Coa riqueza seica nos
veñen tódolos bens, seguridades, comodidades.

No preciso momento en que se puña en camiño, chegou un a
correr, que se axeonllou diante del e que lle preguntou:
-Mestre bo, ¿que teño que facer para acacia-la vida eterna?
Xesús contestoulle:
-¿E por que me chamas bo? Ninguén é bo fóra de Deus. Xa sábe-los
mandamentos: Non mates, non cometas adulterio, non deas falso
testemuño, non defraudes, honra ó teu pai e á túa nai.
El respondeu:
-Mestre, todas esas causas gardeinas desde a miña mocidade.
Entón Xesús pousou nel a súa aliada chea de cariño e engadiu:
-Aínda che falta un ha causa: vai, vende todo o que tes, e repárteo
entre os pobres, e terás un tesauro no ceo; e despois vén e sígueme.
Ante estas palabras mudóuselle o rostro e marchou moi apesarado,
país tiña moitos bens.
Xesús mirando todo arreciar, díxolles ós discípulos:
-¡Que difícil lles vai ser ós ricos entrar no Reino de Deus!
E os discípulos ficaron moi sorprendidos por estas palabras. Pero
Xesús volveu a insistir:
-Filias, ¡que difícil é entrar no Reino de Deus! É máis doado para un
camelo pasar polo olio dunha agulla, do que para un rico entrar no
Reino de Deus.
Eles, aínda moi asombrados, comentaban entre si:
-Entón, ¿quen se vai poder salvar?
Xesús, mirando fixamente para eles, dixo:
-Si, para os homes é imposible, pero non para Deus; país todo é
posible para Deus.
Calle Pedro e di:
-País nós deixámolo todo, e seguímoste.
Dixo Xesús:
-Tende por seguro que non hai ninguén que deixe casa ou irmáns
ou irmás ou nai ou pai, ou filias, ou leiras por causa miña e polo
Evanxeo, que pase sen recibir cen veces máis en casas, irmáns,
irmás, nai, pai, filias e leiras (aínda que con persecución) agora, e
que no mundo futuro non reciba a vida eterna.

IACLAVE.

Manuel Blanco Pérez

lleccións actuais.

A cultura que respiramos quérenos ambiciosos e competitivos. O económi co ten a primacía: valóranse os oficios ben pagos (futbolistas, artistas,
toureiros); os estudios elíxense non por vocación senón por remuneración;
devécese por premios en loterías, concursos millonarios e outros luxas.
O Evanxeo de Xesús vai contracorrente, "Ditosos vós os pobres" (Le 6, 20)
" non amoreedes tesauros na terra" (Mt 6, 19) "¡ hai de vós os ricos!" (Le 6,
24).

Para Xesús o importante é a comuñón con Deus e cos demais. Pero as
riqueza copan a mente e encistan o corazón .esixindo tiranicamente toda
a atención. "Non podedes servir a Deus e ó diñeiro".
Xesús aposta pala irmandade, pero a riqueza supón unha creba na .fraternidade e unha diferenciación que conleva a ruptura nos sentimentos
humanitarios.
Para Xesús todo ser humano é herdeiro de tódolos bens que Deus puxo
nesta Terra; pero a riqueza duns supón a apropiación indebida por parte
dunha minoría e, xa que lago, inxustiza e violencia.
A liberdade frente ós cartas propicia ter confianza en Deus e mellar acollida ó seu amor, ó xei~o do nena que pon a súa seguranza no pai. Para o
rica ·a seguridade repousa no que ten: son os cartas os que lle dan a categoría e o valor á súa propia persoa, á súa familia e ás persoas coas que se
relaciona; por isa vive deles, móvese entre eles, existe ne les, e sen eles,
séntese nada.

Xabier Blanco

A imaxe do camiño é central no evanxeo de Marcos (cf. Me 10, 17). Estamos ante o tema do seguimento de Xesús. Nese senso vai a pregunta daquel que unicamente Mateo chama "o mozo rico"; para Marcos parece, máis ben, tratarse dunha persoa maior que p·regunta
• como herda-la vida (cf. Me 10, 17). Xesús comeza por remitir a Deus, a súa bondade está ó inicio de todo.
Velaí un home disposto a acumular, incluso méritos e prácticas. relixiosas. Pero Xesús, en conversa fraterna, indícalle dúas claves para
"acertar" na vida:
En primeiro lugar faille ver que a verdadeira vida non se asegura engadindo, senón máis ben restando, venciendo, dando, ata quedares
totalmente desposuído, .alixeirado e libre para o seguimento.
E outra cousa importante deixa traslucir Xesús: as persoas non se salvan nin tan sequera ''facendo méritos" porque a salvación non é nin gunha conquista humana, senón un milagre da gracia divina. A persoa non se salva. A persoa é saivada polo amor gratuito de Deus.
Daquela, non se trata de comportarme de tal xeito que mereza ser salvado, senón sentirme tan querido ou querida por Deus que "non me
saia de ·dentro outra cousa " máis que poñerme a segui-lo estilo de vida de Xesús para darlle sentido ós meus días. Parece que o home
deste episodio estaba tan "enganchado" ás súas riquezas que non deu coa riqueza meirande ...Velaí o perigo das riquezas que o Xesús de
Marcos denuneia como perigo real tamén para as primeiras comunidades ...e supoñemos tamén que para as actuais que vivimos no para íso neoliberal.

APENEIRA
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XORNADA DEDICADA
ÓS MÁIS VELLOS nun país con moita poboación maior e á que as

Comezámo-lo primeiro de outubro coa

administracións dedican moi pouco presuposto, en Santiago, por exemplo, menos có
gasto do seu Auditorio nun ano, e con máis de 15.000 anciáns enfermos con necesidade de axuda. Segundo o Consello Galega de Servidos Sociais, o 86,50/o das atencións que reciben os maiores proveñen da súa familia,· pero xa son moitos os dramas
que están a vivir ·o~ que teñen máis id ad e, por

~xemplo,

a súa soidade e inseguridade

nunha xeografía dispersa e sen veciños, nunha sociedade á mercede, moitas veces,
da violencia e a codicia.

Os

INMIGRANTES segue a ser marxinados nestas democracias anquilo- .
sadas. Hoxe falamos destes tres p_olisóns que •. como outros, chegaron a Vilagarcía

pala rota da madeira que estamos a arrancar inxustamente das súas terras. Escapan
da guerra fraticida de Serra Leona, o seu país, onde España está a vender armas que
utilizan nenas e mozos como estes. Están aquí porque non queren matar. Ó máis
O día da "Pilarica" é festa grande no
Rosal. Antes festexaban a chegada da
11

Xlll
ROMANCHA DO
CABAQUEIRO': na que lem-

sega de Castela, agora a

bran o seu antigo oficio, o telleiro, do
que vivían moitas familias. Na foto un
deles, despois de prepara-lo barro, fai no
banco unha tella; antes cada banco
facía centos de tellas ó día ... Unha vez
tendida hai que darlle a forma e o brillo ... Hai que loar est.e xeito de facer
memoria da historia e da economía das
nasas comarcas que está a prender
neste país.

novo asasináronlle os pais, e non sabe nada do seu irmán, cando estudiaba para
médico; os outros son pescadores. Foi en Pontevedra onde se solicitaron máis regularizacións de inmigrantes: 1.058 (das 2.527 que fo ron tramitadas en Galicia). ·

Desde aquela "marcha verde" de hai
agora 25 anos na que España abandonou á súa sorte ó

SAHARA, foi

medrando unha complicidade solidaria
entre aquel país e o naso. Foron xurdindo. moitas iniciativas, como a campaña
que aparece na foto: "Dános a lata", da
"Asociación de Axuda ó Sahara" de
Chantada, de recolleita de latas, medicamentos, etc., os mesmos que percorreron 200 colexios sensibilizando sobre
este pobo a través de dous contacontos.
Amigos nasos como o economista
Manolo Roca acolleron neste verán a
. unha ou a un saharaui. .. Tamén está a
funcionar un Observatorio Galega para a
Autodeterminación do Sahara
Occidental.

t

Alfonso Blanco Torrado

••

O ALCALDE DE RÍO
DE XANEIRO, Luii: Paulo
Conde, agarda ser reelixido nestas eleccións municipais, despois de 4 anos dun
· trabal lo eficiente e solida.ria. Este arquitecto, filio dun galega de Allariz e
dunha brasileña filia de galegas

d~

Vigo

e Tui, está a loitar contra a miseria,
transformando as favelas en barrios
integrados nesta cidade que está a cumpri-los 500 anos da chegada dos portugueses. Xa son 300.000 os beneficiarios.

HOMENAXE ÁS/ÓS CARTEi ROS que nos agasallan

A finais de ano quere que 135.000

En

nenas/os da rúa estean escolarizados; xa

con lrimia e con moitas outras novas e cariños, estas palabras d.e agradecem.ento

o conseguíu con 53.000. Ante a alar-

pala bafarada de aire fresco de cada mañá. Foi sempre un labor r:noi estimado por

creou os "axentes de

todos nestes 126 anos da súa existencia. Por isa a cidade de Lugo lles vai erguer un

saúde" que visitan as casas máis pobres

monumento no Carril dos Carteiros por onde, desde hai 70 anos, arranca para o seu

para educar e preví-las enfermidades ..

destino final toda a correspondencia. Non .faltan problemas nesta profesión: falla de

mante

mortaldad~.

persoal, longas distancias poñendo eles o coche eco combustible palas nubes, pouca
tecnoloxía, tantos lugares espallados pala nasa xeografía que só reciben a súa visita
·diaria, etc.

O VOTO HISPANO é tundamental nas eleccións en EEUU. Son 31
millóns de cidadáns, dos que 7 poden
votar e que nestes días son acosados
pala publicidade e as falsas promesas,
nunha campaña que non incide nos problemas reais. Quen si sabe da realidade
dos hispanos é Dino Pacio Lindín, na
foto, que desde 1970 traballa con eles
en Manhatan e funda a Escala de
Solidariedade Humana onde xa estudiaron 25.000 alumnos marxinados, drogadictos, emigrantes, defendendo cada día
o dereitd destes a unha formacióin gratuita. Este sociólogo· da Terra Cha foi
profesor en universidades de USA e
antes publicou Juventud Radical 19561968, polo que foi replesaliado no franquismo e Terra Húmida.

Ante o 12 de outubro aconsellamos un libro estremecedor: Los sueños perseguidos
do xorrialista da Coruña, Andrés Cabanas, que leva desde 1987 investigando a cruda
realidade de Centroamérica (Nicaragua, Salvador, Honduras ... ). Pero desde 1990 tra-

CPR (Comunidades de .
Poboación en Resistencia), esas 2.000 familias que subsisten

bal la en Guatémala analizando as

despois de tantos anos de intolerancia e dictadura. Neste país o 600/o son indíxenas
que viven na pobreza e perseguidos. O libro comunícanos torturas arrepiantes que
nos fan lembrar como os autores do "Proxecto de Recuperación da Memoria
Histórica" tiveron que aceptar tratamento psicolóxico para poder escoitar tantas
dores. O prólogo é da Nobel da Paz Rigoberta Menchú, que aparece na foto abrazan do unha india sobrevivinte da matanza de Acteal.

Tintxu
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Claves para un congreso
No momento de escribir estas liñas os socialistas están inmersos no
proceso previo ó seu congreso; no que debaten documentos e elixen
delegados. Seguen un procedemento propio, que en principio,
semella favorece-lo debate democrático entre as bases do partido.

~ 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 - 5818 88

~ Provenza, 27 4

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 -:. 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

flo

Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax :
91 - 310 48 30

f~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

fh

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax:
981 - 35 3716

fh

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

~ Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08

~ Via A. Volta, 20
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

Polo visto, nos primeiros lances este congreso vai supoñer unha ampla renovación dos
cadros do partido e unha clarificaóón, non sabemos se superación, de numerosos conflictos internos. Axudan a iso dous factores clave, éxitos do secretario xeral: por unha
parte a súa proclamación previa como candidato á presid~ncia da Xunta, nunhas eleccións primarias previas nas que ninguén ousou ser
candidato alternativo (co que · perdía moita forza a
súa disidencia, sobre todo no caso notorio do alcalde da Coruña); pero tamén a elección do novo
secretario federal, na que o candidato galego tivo
unha discreta postura de apoio e logo quedou integrado na propia executiva.
Aínda que un no_n acerte a distinguir no novo
secretarÍo federal de organización, Xosé Blanco, ~
outros méritos cós propios de vinte anos de carrei- ~
ra desde as aulas universitarias, pasando por unha ~
polémica xestión á fronte do Consello da ..1:
Xuventude, un gran avance de votos en Palas de Rei, que o :fixeron xefe indiscutido
da oposición municipal dese concello, e varias lexislaturas alternando postos entre o
congreso e mailo senado, ó albor da evolución de forzas no comité socialista de Lugo
e na executiva galega.
Xustamente este éxito de Blanco, xunto co bo entendemento co alcalde, López
Orozco, é unha d~s claves da nova situación en Lugo, onde semellan quedar superadas as sempiternas diferencias internas (nas que desde fóra só se percibía unha loita
polos cargos). Outra figura rescatada do esquecemento é o deputado Ceferino Díaz,
que se impón de tal xeito en Santiago que o seu opoñente, Miguel Cortizo (que tivera mando na executiva con Francisco Vázquez), non acada sequera representación para
o congreso. Semella que Ceferino Díaz, logo da retirada de Xerardo Estévez (que
sempre militou no seu partido propio e nunca no socialista), lle permitiu conectar co
grupo municipal.
Tamén en Ourense se deu un proceso par~cido, co triunfo das caras novas xurdidas ó
carón de Touriño, que fixeron eclipsar-la estrela dos Troitiño e amigos .
Desgraciadamente para os novos responsables, quedou fóra de xogo unha persoa de
peso e prestixio, coma o alcalde do Carballiño, Pachi Vázquez.
Da Coruña pouco hai que dicir: Francisco Vázquez está retirado ós cuarteis de inverno, desde onde agardará tempos mellores. En Ferrol non está mo.i claro se vai remata-la longa liorta entre as dúas faccións .
Tamén están moi pouco claras as cousas en Pontevedra. O alcalde de Vilagarcía, Gago,
é dos que quedaron fóra de xogo, xa desde que non lle deixaron ser candidato a deputado. E na capital provincial seguen sen contar con xente de peso. Pola contra, en Vigo,
o senador, ex alcalde e actual "coalcalde" González Príncipe mantén o seu poder e
mando, en contra dos desexos da xente de Touriño.
De tódolos xeitos, nunca estivo este partido nunha situación tan tranquila, aínda que
nalgún caso coma o de Pontevedra haberla que falar máis ben de atonía. E en canto
ó que queda dos conflictos, xa dixo Xosé Blanco, falando dos de Asturias, que non lle
temblaría o pulso.

'
RETALLOS
DE HIS 1ORIA Celia Castro Ojea
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BRUTO, CÉSAR E AUGUSTO VISÍTANNOS
Unha vez eliminado Viriato e decidido que Roma non pagaba ós traidores, o territorio
lusitano foi conquistado de seguida por Décimo Xunio Bruto, Procónsul da Hispania
· Interior. Galicia era o próximo obxectivo.
Bruto toma as augas no río do
esquecemento
Décimo Xunio Bruto organizou
unha campaña de exploración e cas-.
tigo contra os galaicos, que axudaran
ós lusitanos na súa loita contra
Roma. Foise adentrando en territorio galega ata chegar no 137 A. de C.
Ás beiras do Limia, despois de vencer
nunha grande batalla ós galegas que,
caminados a se renderen, disque contestaron ó xeneral romano: «Os nosos
país non nos deixaron ouro nin prata para
mercarmo-la nosa liberdade, senón ferro
para defendela"
Bruto ousóu pasa-lo río Lethes
(Limia), o río do esquecemento, chamado así pola crenza de que, quen o
cruzase, perdería a memoria. Bruto
guindou a lanza, pasou a outra beira
e, dende ali, foi chamando un a un,
polo seu nome, ós seus soldados.
Os romanos atravesaron o país ata
chegaren á foz do Miño e," presos de
relixioso temor viran ~ sol afundirse
no mar".
Bruto retornou a Roma vencedor
e ali déronlle, palas súa victorias guerreiras, o alcume de "Galaico".
Xulio César acampa nas Cíes.
Pasando os anos, Xulio César chega
á Galicia no 60 a ·de C., co fin de
someter algunhas tribos sublevadas e
tentar de chegar ós confíns de occidente.
Galicia tma sona palas minas de
o uro e estaño (a lenda das famosas llas
Casitérites, as Illas do estaño). Mesmo
se dicía que se atopaha ouro ó labrala terra, ou que o sol facía ferve-las
augas do mar. Así que César tiña
grande interese en conseguir ouro
para paga-las débedas que tiña na súa •

carreira política e acacia-la gloria na
mesma Roma.
Xulio César perseguíu á ultima
tribo galega, os herminios, refuxiados
nas Illas C:íes, exterminándoos logo
dunha expedición que saíu do
Monte do Boi, hóxe Monterreal en
Baiona.
Augusto fai sendeirismo no
Monte Medulio.
Nos tempos de Augusto os romanos iniciaron en serio a con.quista, e
consecuente colonización, dos pobos
do norte da península: galaicos, ast~
res e cántabros. Este período de loitas
coñécese ca· nome de guerras cántabras.
As lexións romanas, perseguin.d o ós
galaicos, cercáronnos no monte
Medulio, monte mítico na nosa historia pola resistencia que disque ofre-

ceron os galaicos ó invasor. Os historiadores latinos deixaron dito que
Medulio estaba «Minium jl.uminem
inminenten ... ",pero como na antigüidade Miño e Sil eran identificados
como a mesma causa, non sabemos,
de certo, se o Medulio son as
Médulas, o Aloia ou o Tegra.
Miles de homes e m_ulleres, nenas e
nenas, chegan fuxindo, son arrodeados por un•foxo de máis de 20 quilómetros. Hai mi.ha gran resistencia e
_unha gran desesperación. Pero cóntase que antes de caeren nas mans dos
que os habían escravizar, celebran un
banquete e, d~spois, uns mátanse con
lume, outros con pezoña feita das raíces e froitos do teixo, á súa árbore
mítica. Marren libres e nese holocausto final remata a resistencia dos
galegas contra o invasor.

CONVERSA CON NAZARÉ GUERREIRO
membra da -coordenadora ·galega na Marcha mundial das mulleres
Fa/amos con Nazaré sobre a Marcha mundial das mulleres que durante este ano se está
levando a cabo en distintos lugares do mundo. A intención desta marcha é que a
sociedade se decate do longo camiño que aínda nos queda por andar para acada-la
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Para iso organizáronse varias
actividades entre as que destaca a folga doméstica convocada para o dez de _outubro da
que fa/aremos durante esta conversa.

lrimia: Nazaré, o lema da vosa
marcha é "Contra a violencia e a
pobreza de xénero".

rnoitos miles de mulleres fixeron
posible comunicarnos axilrnente, pois
tes que entender que nisto do feminismo hai rnoitas ·posicións diferentes, as veces contrarias unhas das
o u tras ...hai distintos modos de
(:":ntende-la liberación da rnuller, e a
comunicación foi desde o prinicipio
fundamental. Hai que destacar que as
36 organizacións que conformarnos a
Coordenadora Nacional da Marcha
2000 en Galicia somos diferentes nos
campos de actuación e nos sectores
sociais e ideolóxicos aos que repre: sentarnos, pero únennos os obxectivos da marcha. O traballo en conxunto e as horas de discusión xa son
familiares que aumentan a x ornada labopositivas de por si.
ral, seguen a ser fenómenos que sofren
maioritariamente as mulleres.

Nazaré: En efe cto, estas son as <lúas
1: ¿Que quererles conseguir
grandes reivindicacións sobre as que
entón con estas accións?
se centra a marcha. Na actualidade
N: Pretendernos que a nosa voz,
1.300 millóns de persoas no mundo
xunto coa de tódalas mulleres, se
son pobres, delas sete de cada dez son
encoite en todas partes coas reivindim ulleres; rnáis de 840 millóns de per- .
cacións e proxectos dun mundo rnáis
soas son analfab etas, as 2/3 partes
xusto e en igualdade. Buscábase
m ulleres, sendo adernais víctimas
· tarnén crear e reactivar redes de
x u nto coa infancia de gran parte da
mulleres para loitar contra a discrimi-.
violencia xerada pola hurnanidade.
nación.
Violencia e pobreza concrétanse en cada
1: ·... un obxectivo en parte consociedade . dunha maneira distinta . En
Galicia, tanto no rural coma no mercado seguido ...
N: ...conseguido, porq.u e somos
de traballo as mulleres seguen sendo víctimas de discriminación en relación ós :máis de 3.500 asociacións de todo
varóns. A economía submerxida, a preca- mundo as que formarnos parte desta
riedade no .emprego, o paro e as cargas marcha. Internet e a inquietude de

Muda-la
relación entre
homes
e mulleres
,
supon procurar
unha mellora na
sociedade.

l:Sendo un movemento de
liberación, o feminismo provoca
moito rexeitamento en moita
xente. ¿a que achacas isto?
N :Aínda despois de .rnoitos anos
existindo, a irnaxe que se segue a dar
do feminismo esta rnoi contaminada.

'

Pedro F. Peclrouzo Devesa
. Creouse pretendidamente un estereotipo da muller feminista que para
nada se corresponde coa realidade . .
Este segue aparecendo en moitos
medios de comunicación de xeito
indiscriminado, creando ese rexeitamento do que falas. Incluso algunhas
mulleres. que denuncian a discriminación que sufrimos acaban o seu
discurso aclarando que non son
feministas . O feminismo defende os
dereitos das mulleres fronte ó
machismo que defende a súa opresión. Non son términos equiparábeis,
se estás c.o ntra o machismo es feminista.
l:Cando se fala de feminismo
escoito a moitas mulleres maiores erifrontarse a el. ¿Cres que
·estas mulleres .se senten estafadas
despois de adicar .toda a súa vida
á _casa e ver que a muller de
agora encontra traballo fóra
"descoidando o principal deber
dunha muller"?

N: Pois mira, curiosamente son
máis as mulleres maiores sensibilizadas coa súa situación que as novas, ás
que lles costa niáis decatarse da dis- .
criminación que sofren ·na actualidade. Seguindo coa túa pregunta, para
nada se senten estafadas por ter adicado a vida ós que máis queren, sempre e cando o fixeran como opción
libre e consciente. A súa experiencia
é fundamental para decatarse perfectamep.te das posibilidades que se lles
negaron Elas teñen moi claro que
non queren que as máis novas pasen
polo que elas pasaron en moitos
casos.

retrinxirse ó ámbito

privado e os

homes ó público. Os roles que se nos
impoñen, poteI?-ciando unhas características e negándo outras en función do sexo, creando ademais desi.gualdade, impiden un desenvolvimento pleno de mulleres e homes
como persoas. Minorizar a calquer
grupo humano empobrece a unha
sociedade, e
isto se fai co 51 % da
poboación .. ..

se

Nisto do
feminismo hai
moitas posicións
diferentes.

1: ¿Que debe aportar entón o
feminismo á construcción dunha
sociedade mellor?

1: Nazaré, cóntanos agora en
qué vai consistir o acto que ides·
facer o dez de octubro.

N: Muda-la relación entre homes e
· mulleres supón procurar unha mellara na sociedade. Supón rachar cos
roles que abrigan as mulleres a

N:O acto é ante todo unha xornada de loita que se concreta por unha
parte en 24 horas de folga doméstica
e por outra nun paro laboral de dúas

horas, convocado pola maioría dos
sindicatos do País, para as mulleres .
que, ademais, traballan fora da casa ..
Pretendemos que a sociedade en
xeral e as mulleres en particular
tomen conscienóa da importancia
que ten /o traballo doméstico, habitualmente ignorado e ocultado.
Buscamos que nesta x ornada se
difundan por tódolos medios as situacións de discriminación que están a
sufri-las mulleres no mundo, e en
Galicia en particular. Queremos provocar a reflexión e toma de consciencia da sociedade sobre ·este problema tan importante.
1: Gracias, N azaré polo tempo
que nos adicaches, sorte na marcha (que por certo remata o día
14 de outubro en Bruxelas para
as europeas e o 17 en Nova lork
para todo o mundo), a todo is to:
homes e homiños, ide lendo o
manual de instruccións da vosa
casa para a que vos espera o día
dez ( sorte e ánimo); se cadra
pola mañá do once estades todos
moi cariñosos coas vosas respectivas.
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DEBATE ENSINO PÚBLICO - ENSINO PRJVADO Ó QUE NOS TEÑEN AFEI-

TOS OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NON É UN PORTENTO DE ORIXINALIDADE. EN CALQUERA CASO, NON É O NOSO DEBATE. ·

As EIVAS DO ENSINO PÚBLICO "REALMENTE EXISTENTE" COMO ESPACIO EDU- ·
CATIVO SON BEN COÑECIDAS. PERO NA APOSTA POLA CALIDADE DO PÚBLICO,
· HAI IMPORTANTES VALORES DE FONDO: APOSTA POR UN SISTEMA QUE GARANTA CALIDADE PARA TODOS, NON PARA OS DE SEMPRE.VELAÍ A CUESTIÓN.

Un paisano que está de acordo con
aquilo que dixo o teólogo Metz de que
"se o mundo da política xirase en concordancia co evanxeo xiraría máis á
esquerda", un paisano que se identifica
máis coa defensa "do público" ca do privado, que ideoloxicamente está convencido de que o grande problema a resolver está no eixo xustiza-inxustiza e que
relixiosamente se sente inmerso na onda
da fraterna disidencia de colectivos
coma Irimia ... un paisano así non ten
nada fácil responder á pregunta sobre
que pinta na "es cola privada". Po is ben,
v laí que ese paisano son eu. Por iso o
primeiro que quero deixar claro é que
moitas v ces vivo na incertidume e na
dúbida sobre a miña propia situación.
Pero, por outra banda, coido que si
teño claros algúns aspectos a ter en
conta.
En primeiro lugar eu distinguiría
entre ensino privado e ensino concertado. O primeiro recórdame sempre
Colexios moi caros, elitistas, "imposibles" para os humildes. O segundo pode
ser moitas veces todo iso, pero ten as
posibilidades e facultades para non selo
e, polo tanto, a diferencia privado-concertado pode ser abismal. Non digo que
o sexa, pero podería selo.
En segundo lugar quería comentarvos
"acentos" que eu trato de poñer dende
a miña situación de educador (¡algo
máis complexo e apaixonante ca ser
profesor!) dende o ensino concertado. •
O obxectivo fundamental sería construir Escola no canto de Academia.
Entendo por Academia un lugar onde se
van recibir e adquirir uns coñecementos

dunhas materias: Entendo por Escola un
lugar que trata de formar integralmente
ás persoas e que, polo tanto, prima sobre
calquera outra cousa as relacións humanas, o trato personalizado, a preocupa. ción pola "condición existencial" de
cada persoa. Unha Escola, _polo tanto,
que educa e forma en valores que considera fundamentais para construír un
mundo diverso porque está convencida
de que este mundo tal como é non vale.
Unha Escola que mete a vida nas aulas e
que, a través dos mesmos contidos das
materias e de accións programadas en
Campañas educativas pon ós rapaces e
rapazas fronte ós grandes problemas da
Humanidade, especialmente ante o problema da inxustiza estructural que asasina ou trata brutalrilente cada día a miles
de mulleres e homes. Uriha escola, polo
tanto, que xera reflexión crítica e compaixón,
noh
no
sentido
do
"Conservadurismo compasivo" do candidato Bush, senón a "compaixón transformadora" do evanxeo de Xesús.
Por outra banda quero dicirvos que
veño dunha tradición educativa, a salesiana, que coida especialmente 3
"momentos educativos": o ambiente
xeral da escola (que sexa suficientemente cálido e humanizador), a creación de
grupos de reflexión e acción, e o trato
persoal. Polo tanto é unha Escola que
non se acaba nos muros das aulas, senón
que se prolonga no patio de xogo, no
centro xuvenil, no pavillón de deportes .. en tódolos lugares onde é posible o
encontro personalizado e ond~ a vida
do rapaz ou rapaza se vai configurando.
Falei idealmente, por suposto. Coido
que é un erro enfoca-lo problema da

educación en Galicia dende a diferencia
privado-público porque tal polémica
podemos utilizala todos e todas de desculpa para a nosa preguiza (intúo moito
tópico p_or tódolos lados implicados ... ).
E, :finalmente, un dato que nos ten que
facer pensar a todos e todas: Ignacio
Ellacuría era rector dunha
U niversidade privada e no
seu país existían universidades públicas, pero todos
recoñecemos hoxe que a
"máis pública das universidades" ali foi a oficialmente
privada. N outros casos
aconteceu totalmente ó
revés. Digo eu, logo, que a
clave da cuestión debe andar
. por outro lado, coido que
polo "talante educativo"
dende onde exercermos a
nosa profesión.
¿Pode, pois, unha Escola
de iniciativa privada educar
"da iniciativa
en favor
pública" e estar cos pobres
ou, alomenos, traballar en
favor
deles
e
delas?
Dificilísimo, teoricamente
moito máis dí:ficil que no
ambiente
propiamente
púb~co, pero paréceme que
non radicalmene imposible.
Doutra maneira, supoño
que só quedaría pechar e
face-las maletas ... E ¿quen
pode asegurar que non sería
o máis coherente "co evanxeo na man"
? E ¿quen pode asegura-lo contrario?
Volvemos á "claridade" do principio ...

CONTRAPUNIO
0

MOVEMENTO DE FONPO É O QUE NOS PREOCUPA: UN DESPRESTIXIO

DA ENSINANZAS IMPARTIDAS NA ESCOLA PÚBLICA, UNHA DESERCIÓN CRECENTE A MEDIDA QUE

"o

NOSO PODER ADQUISITIVO SE FAI MÁIS EURO-

PEO". TRAEMOS HOXE DÚAS APORTACIÓNS PARA O DEBATE: XABIER
BLANCO, EDUCADOR NUN CENTRO CONCERTADO E

NA DEFENSA QA
EDUCACION PUBLICA

XosÉ Lors VILAR,

Xosé Lois Vi/ar Rodríguez

MESTRE NA ESCOLA PÚBLICA. ÜPINIÓNS LÚCIDAS, DEBATE ABERTO, TÓPICOS FÓRA.

Tocounos asistir ó derrubamento
do ideario colectivo. Está seriamente
cuestionado por unha boa parte da
sociedade todo proxecto público ou
colectivo porque non representan os
valores do individuo, nin deixan que
este faga agramar as súas capacidades

cente irremediablemente a fomentala a mediocridade e a tapar con falsas
filosofías a ineficacia do servicio
público. Os exemplos están aí: os
colexios privados resisten mellar o
aumento do fracaso escolar e conseguen mellares resultados na preparación dos seus alumnos.

Sería unha falacia
D~~~"'r"~i---1 nega-los graves problemas de xestión que
atenazan ó sistema
público. Sen embargo
falacia é tamén atribuír
eses problemas ó feito
mesmo da existencia
do servicio público e
para todos. Un colexio que fai sele_c ción
previa dos seus alumnos segundo nivel de
· aprendizaxe, que prosegue a escolma ano a
~-.~ ano · dependendo dos
-~~lil _resultados, que recolle
a súa clientela de entre
as capas sociais máis
instruídas -que aínda a
falta de colexio serían
quen de darlle instrucción ós seus fillos-,
que posúen asociaº cións de pais q_
u e fan
:aportacións económigcas extras para a posta
~en
marcha doutras
--'=~----....a.:.
actividades, que non
creadoras. A prédica do reparto, da permite a entrada de rapaces/ zas
xustiza equitativa, da igualdade de
conflictivos ... ten moitos metros. de
oportunidades, non é máis ca un
dianteira na carreira dos resultados.
desex:o irrealizable, ilusorio, condu-

Doutra banda o colexio público
está felizmente abrigado a ofrecer os
seus servicios abertamente e sen condicións. Evidentemente o seu labor
resulta moito máis delicado.

Á complicación do labor en si vénselle sumar o absentismo, a ineficiencia e a falta de interese e preparación
dun apreciable sector do profesorado.
A actitude de boa parte deles é o
mellar argumento en contra da edu.
.
cación pública. Despareceron dos
claustros as discusións sobre as metas
educativas e ocuparon o seu lugar as
incidencias horarias. Mais esta deixadez do colectivo docente tamén está
alimentada e moito, por uns responsables e~ucativos que xestionan a
pública sen crer nela, nin usar dela
para os seus fillos, que crean Plans
Educativos que logo non están dispostos . a financiar (LOXSE), que
ofrecen Programas Formativos que
despois carecen de prazas suficientes
(Ciclos Formativos), que presencian a
deserción escolar dos máis necesitados sen ofrecerlles unha oferta consistente de rehabilitación (Programas
de Garantía Social), que dimiten da
súa abriga de control da calidade do
ensino e que, sen faltarlles razón no
exceso vacacional, utilizan o asunto
para venderlle á opinión pública que
· o mal educativo está na escasez de
días lectivos.
Admitamos a extrema de que o
público sexa tan ineficaz coma necesario. A ineficacia debera ser corrixible, a necesidade resulta incuestionable.

INTERNACIONAL

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................•

O PLAN. COLOMBIA E OS DEREITOS HUMANOS
Os dólares disque chóverán sobre unha Colombia presa dos grupos ilegais de poder,
sobre un reino de impunidade e corrupción. ¿Atacarán a raíz do problema? O enfoque
militarista e o máis que dubidoso efecto sobre o r~specto dos dereitos humanos, fai que
ese plan, dotado por 1500 millóns dólares dos Estados Unidos ~as dúas terceiras partes
para axuda ·mi!itar- e 2000 máis de Xapón, Unión Europea, Canadá, etc, fose fortemente
contestado por grupos de dereitos humanos; entre eles Amnistía Internacional.
can as causas profundas do conflicto e da aguda crise dos dereitos humanos que se vive naquel
paÍS'. Por iso fronte ó cultivo da
droga, opón unha estratexia militar e, mesmo o~ programas de
axuda e desenvolvemento que
propón, teñen un carácter esencialmente militar.
Paramilitares e dereitos
humanos

Os temibles efectos indirectos

Segundo estes grupos, o plan
servirá para engorda-lo aparato e
a actividade militar sen garantías
para os dereitos humanos da
poboación civil; provocará o desprazamento forzoso de campesiños pobres; atacará ós pequenos
propietarios labregos, co pretendido obxectivo de elimina-lo
cultivo da folla de coca, pero
non ós comerciantes e ós que se
benefician do lavado de diñeiro

negro, polo que só -se conseguirá
un traslado dos cultivos; e a aplicación do plan con fumigacións
masivas a base de pesticidas químicos provocará danos medioambientais.

o

Aínda que a redacción do plan
condiciona a axuda militar a certas medidas garantizadoras dos
dereitos humanos, O' problema é
o de sempre na historia · dunha
América Latina "tutelada" polo
xendarme do norte: ¿cómo

o plan servirá
para engorda-lo
aparato militar
sen garantías
para os dereitos
humanos

problema é, segundo
Amnistía Internacional, que se
parte dunha análise das causas do
conflicto baseada na cuestión das
drogas e ignora por completo a
responsabilidade -:-histórica e
actual- do propio estado colom-

garantizar esa retórica á hora dos

biano. Desta maneira, non se ata-

"operativos"?

_

1

Redacción ·
. Organizacións como a xa citada Amnistía Internacional teñen
sobradamente documentada a
tremenda · responsabilidade das
organizacións paramilitares ilegais -pero apoiadas polo exército- en violacións dos dereitos
humanos xeralizadas, sistemáticas e
sumamente graves.
Esas probas exténdese ó feito
de gue militares colombianos,
adestrados por forzas militares
estadounidenses,
estiveron
implicados en matanzas de civís.
E, así mesmo, que material militar proporcionado polos Estados
Unidos ás forzas armadas colom..:.
bianas, se ten usado para cometer
violacións dos dereitos humanos
contra os civís.
En palabras de Amnistía
Internacional: Ata que o goberno
colombiano non disolva os grupos
parami-litares aliados coas forzas

armadas colombianas, a axuda militar dos Estados Unidos corre, inevitablemente, o risco de agrava-la crise
de dereitos humanos. .. A ..comunidade internacional deb_e garantir que os
programas que apoia formarán parte

Nada do que
o noso .goberno
apo1a nos
pode resultar·.
alleo.

A nosa responsabilidade
Nada do que o noso goberno
apoia nos pode resultar alleo.
Recentemente escoitabamos ó
ministro de exteriores, Piqué,
declarar con orgullo que por fin
eramos aliados de confianza, de
primeiro nivel. para a primeira
potencia industrial e militar.
Evidentemente que a primeira
potencia quere aliados servís e
guiadiños, que non lle cuestionen as súas estratexia de hexemonismo. Quizais eso redunde
en bos acordos comerciais e
mellora mínima da nosa renda
per cápita. Por iso, outravolta, a
cuestión é ¿que parte do noso

dunha política gobernamental clara . benestar material estamos dispostas a arriscar para facer unha
para aborda-las cuestións clave, como
política exterior a favor dos
son a impunidade e a. disolución das pobres d;:i. terra e dos seus dereiorganizacións paramilitares.

tos humanos?

l

O NOSOTABOLEIRO
SÁBADOS BÍBLICOS

Vanse celebrar, por quinto ano consecutivo, de outubro a xuno, ambos
incluídos. Será tóolos segundos sábados de mes, menos no mes de abril,
que será o primeiro sábado, por coincidencia coa Pascual.
A reunión será en Bastavales, e a súa duración de 11 a 2, con descanso
para aperitivo. Os que queiran quedar a xantar xuntos, pode facelo por un
módico prezo.
Este curso seguimos co evanxeo de Xoán.
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e Riveiro

E Deus ftxome muller
de cabelo longo, ·
ollos,
nariz e boca de muller.
Con curvas
e dobras
~
e suaves vagoadas,
e cavoume por dentro,
ftxome obradoiro de seres humanos.
Teceu delicadamente os·meus nervos
e bambeou con ino
o número das "tiñas hormonas.
Compuxo o meu sangue
e inxectoume con ela
para que irrigara
. todo o meu corno:
naceron así as ideas,
os soños,
o instinto.
Todo o que creou docemente
a marteladas de sopridos
eJurados de amor,
as mil e unha cousas que me Jan muller tódolos días,
polas que me ergo orgullosa
·tódalas mañás
e bendigo o meu!sexo.
Gioconda Belli

DAUNGUA

Lidia e Valentina

... E quedámo-lo outro día en poñervos ó tanto, ou simplemente botarvos
unha man a facer menoria, sobre a constiución do léxico da nosa lingua, ¿lembrades? Si, iso saíu a conto pola palabra "lama", de onde vén "lameiro", o de
Campo Lameiro, e diciamos que esa era unha palabra prerromana.
Ben, empezaremos polo primeiriño: a nosa lingua deriva do latín (non do
castelán, como pensa aínda moita xente), .é unha lingua de seu, con entidade
propia, desde antes do século X. ¡Xa choveu! Evolucionou, igual có resto das
linguas da Romanía -enténdese por Romania as terras ás que chegaron os
romanos-, desde o latín que trouxeron aquí os colonizadores. Pero -e aí está a
razón de por qué hai linguas diferentes- en cada sitio ~a xente aprendeuna ó
seu xeito. É dicir, en Castela había uns poboadores diferentes ós de Francia, ós
de Cataluña , ós de Romanía
e ós de Galicia. Cada un <lestes poboadores tiña a súa lin~a propia, falaban o latín
segundo da zona de onde
prócedesen. Así foi como llo
aprenderon á xentiña coa que ·
atoparon: coa súa fonética e·
cos seus trazos particulares. Os
poboados · botáronse a falar
nesa lingua nova, pero conservaron algunhas palabras que
. xa tiñan de seu antes. Unha
destas é a nosa tan característica "lama" ._E así chegamos ó
- concepto: a este léxico . que
nos deixaron os pobos que
estaban antes da chegada dos
romanos chamámoslles palabras prerromanas. Esta en
concreto é un exemplo dunha ·
que
nos
deixaron
os
Amorodos con tona. ¡Guau ... !
celtas. Ternos máis, fixádevos:
broa, croio, burato, braña, lousa, laxe, billa, berce, touciño ... ; ¿dádesvos conta que son
todas moi "nosas"? Do mesmo xeito son celtas, pero estas xa chegadas a nós a
través do latín: carro, camiño, carpinteiro, cervexa, bragas ou camisa.
Tamén prerromanas, pero d~ aínda antes cós celtas, chegaron a nós codeso,
carroucha, carqueixa, queiruga, morea, veiga, morodo (e as súas variantes: moro te, amorate, morogo, morango) ... , para que logo digan que inventamos cando lles traducímo-la súa fresa ... Os pobos que tiñan estas palabras están localizados na idade
de pedra (e a fresa veuvos o outro día traída de fóra).
Pero non rematou cos romanos a formación das linguas, incluído o galega;
despois deses seguiron aparecendo pobos invasores e todos deixaron as súas
pegadas. ¿Queredes saber, os que vos chamades Fernando ou Elvira, de onde
vén o voso nome ou desde cando se din causas tan comúns como roubar ou
arroz? Poi ides ter que le-lo próximo número porque hoxe xa nos están a
tapa-la boca ...

'

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Bífido clise do réptil
que ten a lingua fendida;
se así for, monseñor Biffi
non atende a tal medida.
2. Aínda que este . cardeal
arcebispo, _b en pensado
non lle para a lingua e anda
para un e outro lado.
3. E agora eu descubro
que monseñor, cousa mala,
ten dobre comportamento
e utiliza media fala.
4. Don.Biffi non quere os mauros
e agora en serio falo:
debe vir a Compostela
consultalo co cabalo.
5. Montando con ardentía
un cabalo que é branca
pode ver dende Santiago
ata don Francisco Franco.
6. Van sendo hora que digan
cal é a perversa opinión para estar con musulmáns
en maligna decisión. ·
7. Nada menos có Goberno
solicita a decisión
de seleccionar quen veñan
víctimas da emigración.
8. Na súa arquidiocese
abundan os musulmáns;
ecuménico, don Biffi
tenlle noxo ó islam.
9. ¡Na diocese boloñesa
famosa polo gran feito
da cátreda humanista
do máis selecto Dereito!
10. Non cabe dúbida, non,
que en Europa hai boa gana
de ir saldando xenocidios
pola vía hitleriana.
11. Se pensas algo as causas,
e non orneas cal burro
lamenta que a Igrexa
rexa un cardeal cazurro.
12. Ó noso Señor Santiago
sofre unha pesada broma:
despois de centos de anos
encírrano a Mahoma.
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