"Écoma o fennento que unha muller
amasa en tres_medidas de tariña"
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL OS RECURSOS
DEPENDEMOS
DOS
QUE
Construímos xigantes con pés de barro. Xusto no
momento en que as cifras económicas facían sorrir
ós analistas, apareceu o petróleo. Como case sempre sen que ninguén o chame, e armando unha
grande. Non é a primeira vez que o cru pon en
xaque á economía dos países satisfeitos. Isto é debido a que o noso benestar se constrúe sobre a
pobreza doutros. Esta pobreza ten que ver cos ridículos prezos que pagamos por tódalas materias primas que veñen do sur e que son necesario aliinen.to para a nosa confortable sociedade post-i~dus
trial.
No caso do
petróleo coinciden tódolos
. analistas:
era
insultante
o
ti: prezo dos · temf
pos do España-- In1 ~~ va- b'ien, entre

l

••~••~· ~ oito e dez dóla~ res o barril. Iso

i dificilmente ·
volv rá. O prezo do futuro non será tan caro coma
o actual, pero chegará a estabilizarse arredor dos 25
dólares por barril.
¿Estamos preparados para paga-lo .que re~en
te valen as nuterias primas que veñen do sur?
Sempre eremos que tiñamos dereito a explotar
,calquera lugar do mundo, a pescar nos caladoiros
que nos parecese e a organiza-las outras economías
do "mellar xeito posible". Calquera recuncho do
planeta debe ser accesible cunha tarxeta de crédito
e de non selo estará abocado á lenta extinción por
irracional.
Cremas na nosa soberanía, pero non na dos e das
que veñen por abaixo con paso quedo, con pouca
voz e desleixada traza, advertindo que o paraíso
pode rematar, que vivimos nunha burbulla.
Fanse necesarios axustes e cambios de modelos
de producción e consumo. A nosa capacidade
adqui itiva non debería depender tanto do b~rato
que obteñamos todos eses productos fundamentais
que aportan economías do sur, econonúas rurais,
como a galega tradicional. Paga-lo prezo que
refl ctise o verdadeiro custo da súa elaboración
afectaría á no a alegres econonúas de servicios,
turi mo e ocio, da información, postindustriais,
postmoderna , ou como as queiramos chamar.
O malga to ó ' posible cando uns poucos o
practi an, rara veces ' universalizable .
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Foto portada : Associated Press

OTRASNO-MARABILLAS

Cóntanme que
na Coruña, na Igrexa das Marabillas da N osa Señora, ou da
Nosa Señora das Marabillas, que para o caso ten igual, chamada tamén das capuchinas, viñan coexistindo en feliz
ec~esialidade, a comunidade de Home N ovo, animada polo
arumoso don Manuel. Espiña - comúnidade esta que, xa hai
ben anos, ten canonizado a Alexandre Bóveda e a
Monseñor Romero, <lito sexa para situármonos- , e un respectable presbítero, don _Gonzalo, prudente ·e tradicional en
espírito e materia, respectado por esquerdas e
dereitas, porque daba
gratis os sacramentos
-para molestia da parroquia correspondente- e
facía o. ben de corazón,
dando aco billo e instrucción a rapaces sen esperanza, ó tempo que salvara todo aquilo da
ruína.
Falamos dun templo de
fondo raigame e sabor
para a tradición do galeO " peche '.' das capuchinas vist o
gmsmo cristián desta
por Juanjo de "Ho m e novo':
.
terra, ó que non sobran
os símbolos, que xa coñecemos esa santa porfía da Igrexa
en Galicia de perder tódolos trens da historia. E digo o de
raigame porque foi nesa igrexa onde o incansable Espiña
.comezou a misar regularmente en galega aló no 66, cando
iso soaba a pecado contra o sexto mandamento da santa
madre igrexa -"non cometerás actos galeguistas" ou, quizais_"non gq.leguizarás á muller do teu próximo", que xa
non se lembra un ben. E foi esa a mesma misa á que outro
don Manud, ministro de información e turismo, non deu
daquela os _debidos consentimentos para que fose difundida por radio . .
E toda esa mestura de pluralidade, simbolismo, tradición,
fidelidade, houbo ser varrida por unha decisión arcebispal:
unha- vez restaurada, pechala ó. culto, pasala á parroquia e
"normalizala" e facer nas súas dependencias unha residencia bispal e algo así como un "ambigú" para os cregos, que
non sei exactamente o que é,' pero ten resoancias caribeñas.
Pero N osa Señora das Marabillas nunca falla. E milagre,
milagreiro, unha cousa leva a outra e esta á que lle segue, e
o resultado de todo ese tira e afrouxa entre galeguización
da liturxia e ambiguneo presbiterial, veu dar en que .poñemos unha pica en flandres -ou, para sermos exactos, unha .
espiña na colexiata- e por primeira vez na historia, no corazón da Coruña, na igrexa de Santa. María, na máis namoradeira das europas, hai misa en galego á unha. E encheu.
Marabilla de Marabillas.

BOA NOVA
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A PALABRA
Me 16,46-52

Cada vez máis poderosos
e cada vez máis débiles.
Cada vez con máis formación
e cada vez máis desvalidos para a vida.
Cada vez chufándonos máis de sermos libros
e cada vez niáis afeccionados a dependencias.

E c~egou a lericó. Cando saía cos seus discípulos e outra moita xente,
Bartimeo, o fillo de Timeo, un cego pobre de pedir, estaba sentado a
carón do camiño. Oíndo que pasaba Xesús o Nazareno, empezou a
berrar:
-¡Xesús, fillo de david, ten piedade de min !

O noso mellar retrato sería
o do cego pobre,

Moitos mandábano calar; pero el berraba aínda máis alto:
-¡Fil lo de david, ten piedade de min !

que pide,
que só pode estar sentado
a carón do camiño da vida.
Pero non nos gusta esa foto.
Rachámola furiosos se alguén nola ofrece,
desbotámola enfu rruñados
se por casualidade a atopamos
no caixón da mesiña de noite,
no caixón da nasa intimidade.

Deténdose Xesús, dixo:
-Dicídelle que veña aquí.
E chamaron polo cego, dicíndolle:
-¡Veña, érguete, que te chama!
El, ceibñandose do manto, veu dando brincos ata onde estaba Xesús.
Este preguntoulle:
-¿Qué queres que che faga?
O cego respondeu:
-Mestre, que volva a ver.

Manolo Regal Ledo

l

Xesús díxolle:
-Ve, salvoute a túa fe.
E no instante comezou a ver, e seguiuno polo camiño.

XAGG

A CLAVE

l "Abri-tos o/los..." (Mc ·70,46-52J

Este é o último milagre que relata o evanxeo de Marcos. E está situado significativamente ó remate do camiño de Galilea a Xerusalén,
camiño marcado por dúas confesións do mesianismo de Xesús (Me 8,29

e

Unha mirada nova.

10,47.48).

Foi un camiño real, Xesús fíxoo varias veces; pero en Marcos convértese en catequese de actitudes de seguemento para os discípuJos: os discípulos teñen que pasar das expectativas dun Mesías_ triunfante
("Galilea") á comprensión dun Mesías que é servicio e entrega ata a
marte ("Xerusalén").

ó remate

deste non · doado camiño, sitúase este relato onde un cego,

cando o chama Xesús, pega un brinco, chega a abrí-los olios e ponse a

se;uir a Xesús "polo camiño': Así o relato é unha invitación a abrí-los
olios da fe para aqueles discípulos que non dan entendido o misterio
dun Mesías ·que, en troques de triunfar, acaba morrendo nunha cruz.
O que menos importa nun mi lagre é a súa consideración como marabilla por enriba das leis naturais ou o seu valor demostrativo, que ven
sendo nulo. d único que importa é descubrir qu~ naque! feíto está pre- .
sente e actuando o poder de
saxe para o h.ome de fe.

De~s

e que ese feíto se .converte en men-

E pasa Deus polos camiños da nosa vida,
vestido sabe Deus de que,
vendo, respectando, escoitando,
doéndose tamén,
para nos .decir logo, encariñado e servidor,
"¿Que queres que ch_e faga?"
¿Que queres que che faga, Manolo?,
¿Que queres que che faga, Delfina?,
¿Que queres que· che faga, Amalia?,
¿Que queres que che faga,
meu amigo, miña amiga?
E, se cadra, empezamos a ver,
empezamos a confiar, a esperar, a se rv ir.
Se cadra, ternos forza para erguernos
e facer camiño
con quen sabe de luces e. camiños.
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foto de Xurxo Lobato, morreu hai un
pala Asociación Galega de Escritores, da
que era presidente. Recibirá o "E" de
escritor que el mesmo prendeu e alumeou· no peito e no corazón de Manuel
María, María Xosé Queizán, Bernardino
Graña, Neira Vilas ou a viúva de Avilés
de Taramancos. Neste ano a súa obra· foi
máis lida e estudiada e algunhas cidades
dedic.áronlle un sinal de agarimo: Lugo
onde el estudio, un cultural; Betanzos,
que escoitou os seus recita is, unha
rúa ... E seguindo o consello do poeta: _
"hai que achegarse ó Courel. Saber pór
os pés nos carreiros e nas petadas
cimeiras do? vellos camiños".

A CARTA DOS DEREITOS FUN.D AMETAIS DA
UE é tratada na xuntanza de Biarritz o día 13. Pode ser un texto máis se non vai
acompañada por medidas políticas como a constitución dunha Europea federada e
dunha vontade estable de acoller a tantas/os inmigrantes, xa que en 25 anos estes
estados necesitan de 160 millóns de traballadores estranxeiros se queren seguir
neste ritmo económico, mediante políticas activas contra o raci_
smo e a protección
dos sen teito, sen esquece-los refuxiados políticos que están a pedir asilo. Na foto,
unha inmigrante e o seu filla ·nunha rúa de París.

Non debemos pasar p.or alto as xornadas ,que se celebrarán o vindeiro día 17, sobre a

ERRADICACIÓN DA POBREZA,

nun planeta no que a

metade da poboación vive con menos de 386 ptas. nesta hora na que hai máis riqueza pero máis diferencias: o 200/o dos máis ricos teñen o 80/1 O/o respecto ó 20 dos máis
pobres, cando hai 40 anos era un 30/10/o. Galicia é un dos 25 países máis pobres da
UE: un 310/o dos seus veciños ten moi negro chegar ó remate do mes e un 7,10/o vive
na pobreza máis total.

·O CONGRESO DA UPG en

Pontevedra, a derradeira fin de -sema-

na de outubro, vai ser un ha aposta por clarificar prácticas e teoría nun momento no .
que desde Madrid están a desvirtuar todo o que sexa nacionalismo. Na liña da ·convivencia dentro do BNG quere rexeita-las disputas internas que non vaian na defensa do
interese do pobo. Outro dos seus obxectivos é promociona-lo método asembleario
dentro da organización e o recoñecemento das institucións do país para "articula-lo
poder político que coesione a nación e a sociedade, asumindo ademais a iniciativa
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ano. Vai ser homenc:ixeado no Courel

praza; Santiago no que finou, un ha

•

pública que teñen na transformación social". Terra e Tempo é uriha das publicacións ·da
UPG .

Alfonso Blanco Torrado
Hai

OUTROS XOGOS,

despois da celebración dos olímpicos e parao-

límpicos, que paga a pena promocionalos para deleite de todas/os, por exemplo, a
ch ave ou os bolos, para os que non se necesita tanto forza física como. concentración
do xogador/a, ta·mpouco as instala.cións son o máis importante. Na foto, o equipo da
petanca de Xestas de Vigo, unha nai, a súa filia e unha amiga, especialidade que esixe
xa moita compenetración e entrenamento entre os membros do grupo. Son deportes
que están a encher boa parte do tempo de lecer de moitos colectivos nunha sociedade na que as persoas disfrutan cada día de máis tempo libre.

A MARCHA
MUNDIAL DAS
MULLERES 2000

rema-

tará en Nova lork o día 17. Atrás queda
q trabal lo de sensibilización de 4.000

grupos que tiveron celebracións en centos de países como Galicia, onde traba llaron entre outras as "Donas de Nós".
Na foto, Luz Outeiral, unha das súas
coordinadoras. Están a recoller firmas
éontra a pobreza e a violencia de xénero, que ese día lle entregarán ó secreta rio da ONU. Non podemos esquecer que ·
o 800/o dos pobres son mulleres e nese
Os

GALEGOS EN EEUU superan os 100.000, pero non i~portan

no

día máis dun millón delas cantarán unha

festival electoral. Non se consideran hispanos e os candidatos non os ven decisivos

peza de Milladoiro, a base dunha fusión

no rumbo americano, entre os 25,3 millóns de estranxeiros -1 de cada 10 norteame-

de sons africanos, folk americano e

ricanos-. Pero os inmigrantes son necesarios nesta hora de EEUU, que medrou na

música tradional galega con estribillo

poboación un 400/o na década dos 90 gracias a eles, na mesma proporción ca en

feito con palabras de tódolos idiomas. A

1830, daquela europeos, agora asiáticos e hispanos. A pesar desta aportación, nos 2

letra é de Carmen Blanco e a voz de

últimos anos morreron 700 mexicanos, "espaldas malladas", cruzando a fronteira. Na

Pi locha.

foto Anselmo Millán, nacido en Pontevedra, concelleirci de Harrison en New Jersey;
un dos poucos metidos naquela política.

A ESCOLA DE ESPIRITUALIDADE comeza

unha nova

etapa en Santiago no Centro de Pastoral do Monte do Gozo, tj.espois da cordial acollida no Mosteiro de Sobrado, que' serviu de espacio de encontro e comunicación de
experiencias. Unha fin de semana mensual para comprender, celeb rar e vivi - la fe, a
través dun Curso Básico ("Cara a unha nova espiritualidade") ou dun Ciclo
Permanente distribuido en 4 cursos ("Deus creador", "Revelación e Biblia",
"Cristoloxía" e "lgrexa-Sacramentos"). Para máis información: 98 1-59- 11 -1 8.
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OPINION

PARA NON XERAR MÁIS ODIOS
O outro día na Coruña escoitaba a unha rapaza que contaba con certa impotencia e
indignación cómo na súa clase polo mero feíto de fa/ar en galega chamouna
TERRORISTA unha das súas propias compañeiras. lsto que podería ser tomado, noutro
contexto, como unha simple brincadeira ou comentario de mal gusto penso que non
esta aillado de todo o que está a acontecer nos últimos días.
lencia terrorista están a xerar outros
tipos de violencias que, ·se ben non
mandan a inocentes baixo terra, si
que· están a provocar feridas nas almas
de certas persoas que en absoluto
simpatizan nin ·simpatizarán coa violencia como medio de acadar fins
políticos. A total ausencia de matices,
a negación dun certó relativismo nas
posturas esgrimidas (sen ánimo de
confundir víctimas con verdugos) o
que está a provocar é a crucifixión de
ideas nobres e xenerosas, fondamente democráticas e cristiás como é o
dereito a existir como relidades diferentes, como é a defensa das culturas
minorizadas, como é a defensa do
pequeno fronte o g_rande.

Fontaine, a presidenta do Parlamento
Europeo, sintetiza nunha frase moi francesa, a demonización do nacionalismo:
"O nacionalismo é a guerra':

Violencia e pensamento

a constitución
,
non e
un documento
sagrado senón
que é.
cuestionable

É unha mágoa decatarse de que
toda a polarización que se está a percibir nos medios de comunicación
· verbo do "problema vasco" se está a
transmitir a outros eidos da nasa
oci dade. A mensaxes non están
s ndo tan inocua como supostam nte pretende o goberno ou cando
m no stán tendo efectos secundario nada de exable . Os razoamentos
qu
están mpregar contra a vio-

_

O diálogo irrenunciable
Falar en galega nada debería ter
que ver co nacionalismo, é un acto
puro, tan sinxelo como xeneroso, sen
conotacións políticas (polo menos ·no
·meu caso), pero aqtieles mozos que
se expresan na nasa lingua en contextos adversos, coma as grandes
cidades galegas, corren o perigo de
que os sinalen primeiro como nacio-

nalistas, lago como terroristas, ... xa
que, agora, de súpeto, todo é o
mesmo. Defende-lo diálogo (sen
claudicacións pero con vontade de
resolve-lo problema) como a ferramenta máis idónea para podermos
acadar algo diferente ó que ternos é ·
ser tamén terrorista ou cando menos,
cómplice deles. Non ~ei como se .
podería dialogar. con xente dogmati- zada e chea de rancor pero aínda nos
contornos e situacións más duras non
se debe de desbotar. Se tivesemos un
é,ltracador nun banco con reféns, a
policía seguiría a dialogar con el
aínda que xa levara asasinado a dúas
ou tres persoas pero isto, que todo o
mundo entende, ¿por que · non é
válido tamén para os terroristas? O
importante é impedir que haxa máis
martes no futuro e non xerar unha
dinámica de enfrontamento civil con
persoas que · defenden posturas, ideas
e vieiras respetables ante determinados problemas. Pero a xogada está
clara ~ outra vez volta a aparecer ese
país integrista onde gusta enviar a
fogueira a todo aquel herexe que se
sae da verdade oficial. O inimigo non
é ETA senón o nacionalismo en xeral
e calqueira das ·súas manifestacións
políticas. Os lemas das manifestacións
penso que así o evidencian. En vez
de poñer "Todos contra ETA" teñen
que poñe-lo engadido político
(... pala Constitución e o Estatuto)
para que os nacionalistas non se sintan cómodos. E a constitución non é
un documento sagrado senón que é
cuestionable e en moitos casos con

Xoán García Rodríguez
ambigüidades .e carencias que haberá
que pensar en corrix:ir algunha vez.
Non esquezamos que a maioría é criterio de convivencia pero non necesariamente de verdade.

Mil primaveras máis
Ante o caso desta rapaza da que
falaba o principio lémbrome dos
meus anos de universidade, cando eu

.

,

,

a ma1or1a e
criterio. de
conv1venc1a
pero non
necesariamente
de verdade
empecei a "vivir en galego", sendo
tamén estigmatizado como o radical
da clase, como o bloqueiro da aula
por se-lo único que ali s.e expresaba
en galego publicamente. Realmente

nada tiña que ver unha - cousa coa
outra pero o certo é que coñecín
bastantes casos semellantes de identificación. Recoñezo que o nacio~ali
mo ten cousas moi criticables como
o sectaris~o de certas persoas ou ese
narcisismo do propio que ás veces
impide ver máis alá da propia realidade ou do propio discurso (disto xa
falarei outro día); pero non se pode
esquecer que durante anos foron os
únicos ou dos poucos que levantaron
determinadas bandeiras das que agora
non nos podemos esquecer tan sinxelamente.
E a esta rapaza, somentes pódolle
dar folgos .e dicirlle que a pesares dos
desprezos, a pesar do "terror" que
podes sufrir daqueles que queren que
este ben tan preciado que é a nosa
lingua desapareza, co teu valor e a túa
teima na defensa do que é máis feble
estás facendo máis "patria" que
milleiros de discursos, case sempre
baleiros. Para min serás esa voz , sempre heroica, que con outras voces
semellantes, ás veces tan anónimas
como a túa, acadarán que a nosa lingua teña rriil primaveras máis.

A

Falar en galega debe ser tan normal
como respirar.

,
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PARA NON PERDE-LO SUR
PRAGA
Non vou fa/ar sobre qué é o Banco Mundial e o Fondo" Monetario Internacional.
Tampouco sobre cómo está hoxe o mundo. Non darei datos de cómo uns poucos teñen
a maior parte dos bens, e a maior parte da poboación non posúe case nada. Creo que
son datos máis ou menos coñecidos e qúe atá os atopamos nos informes oficiais deste
organismo internacional ou nos da ONU.
por alivia-la pobreza (din que están
doídos, xa q1:1e eles traballan polo
mesmo) . Está claro que polo visto
nestes anos a cousa vai para peor e
hai
máis
fame,
entón
ou
MÉNTENNOS
ou
son
uns
INCOMPETENTES.
Igual que hai obxectivos diferentes,
tamén hai loitas diferentes: a maior
parte cortou o tráfico e o acceso ás
inst~acións das sedes. Aí entraba
tamén a policía "a abrir paso".
Outros grupos minoritarios decán·- tanse pola violencia ós bens. Din que
~ . os poderosos non van cambiar, e por
] iso hai que atacárlle-los bens. Aquí é
l:! onde saen as fotos e imaxes máis
~
impactantes da TV A actuación da
Mons . Gaillot, nun dos seus acenos proféticos, e a pesar dos atrancos policiais, logrou
policía foi dura con todos.
fa lar cos inmigrant es pechados nunha lgrexa de Almería: globalizanse os mercados non
Dende meses atrás xa se preparaban
a riqu eza.
para isto e foron preparando o terreo
¿POR QUE MILES DE PERSOAS
mente tiña que estar moito máis
nos medios para pór en contra dos
unido, como é a nosa igrexa).
FORON ATA PRAGA?
movementos sociais á xente. Moitos
·xa en Seattle, hai uns mes~s,
Non o sei. Pero é curioso, porque
detidos, paos na rúa e logo ~a comidéronse estas situacións, e agora pasa
ademais non foron os máis pobres.
saría, xente deixada sen comer, malos
o mesmo. Os movementos sociais
Os zapatistas, os do MST de Brasil, os
tratos, etc. Gas, sprays,chorros
póñense
en
contra
desta
globalizaagricultores indios... apoiaban a
de auga e outras armas foron usadas
ción inhumana e que esmaga a quen
contra os que camiñaban cara ó cenacción, pero non foron. Están lonxe .
non colle o tren.
tro d<?s congresos. Varias persoas
e non hai medios. Pero a súa voz e a
Cada un ten as súas motivacións para
foron
feridas
na
cabeza.
da nai natureza estaba representada, e
estar aí e ademais · con diferencias nos
As
testemuñas
informaron
que se
berraba con moita forza, pola xente
obxectivos finais, cousa que non é boa
guindaron centenares de bombas de
que estivo varios días na rúa. Houbo
para conquista-lo éxito, pero o que
gas lacrimóxeno.
xente de ONG dedicadas ó desenteñen claro é que isto ten que cambiar.
E polos que máis se tenúa foi polos
volvemento, pacifistas, ecoloxistas,
Por exemplo, uns queren que desapachecos, que van se-los que queden
anarquis tas, sindicalistas, xente de
rezan estes organismos e outros din
ali. Agora mesmo hai españois detie querda , etc. ¿Dende cando non
que non, que hai que reformalos, pero
dos.
A represión foi grande e está
había mobilizacións semellantes, con que é necesario que existan.
en aurn.ento.
ent tan variada unida por algo
MOBILIZACIÓNS
Os que non puideron ir a Praga
común? X nte que de cote andaba
As mobilizacións consistían en fixeron actividades na rúa. En Lugo
nunha regueifa. (Nada raro, xa que impedí-la celebración das reunions
montaron un pasarrúas que foi crui to tamén pa a n algo que teoricados poderosos nas que din que loitan zando a cidade. Ían con slogans, con
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persoas b ocadillo, con ·xente escenificando, etc. Entrouse no Banco de
España, en Zara, en Champion, ...
Moita xente "flipaba" e preguntábanse que qué sería iso. Tamén se repartía información. En moitas outras
cidades de España se fixeron actividades semellantes.
RESULTADOS

Este é un texto resumo que nos
chegou dun dos colectivos participantes:

"Pagou a pena. É esta a primeira e
mais importante conclusión . Case
setenta horas de viaxe; días esgotadores de
reunwns,
concentracións,
marchas; estancia en cámpings reP.letos de
xente; menús a base de bócatas e
máis boca.tas... Pero a besta -FMI e
BM- non só quedou sen a súa
sesión de ópera e foi obrigada a viaxar en
vagóns de metro, senón que se
sentiu rodeada, incomodada, cuestionada
publicamente e; finalmente,
tivo
que suspende-lo seu- pomposo Cumio no
medio dun aluvión de críticas.
Seguindo a senda aberta en Seattle, a
das
maiorías
e
a
razón
maioría das raz óns comezan a abrirse
paso na súa
loita contra o poder
. do gran capital e os gobernos e institucións
a
el
supeditados.
A
crise presente nesas institucións medrou.A
esperanza de que é posible vencelas
tamén.

A dignidade rebelde abre camiños.
Englob~ndo á súa vez as formas. máis

tradicionais de desobediencia civil e de
resistencia
pasiva,
a
resistencia activa non violenta posta en
práctica en Praga dá un paso máis
cara a diante planificando, deseñando e
poñendo
mediacións
para
abrir
espacios políticos nesta situación que vivimos
e
tamén
na
rúa .
Pasaron xa os tempos de retroceder unicamente ou de vivir das esmolas
da cooperación. Hoxe en día trátase de,
elixindo
momentos,
lugares
e
condicións, comezar a plantarlle cara
tamén ·
á
globalización
capitalist~. Porque a resistencia activa non
violenta non é pasividade, nin
submisión, nin acepta-los estreitos marcos
que a legalidade dos grandes e
os seus policías pretenden· impoñernos.
TECENDO REDES DE SOUDARIEDADE.

Tanto a INPEG (Iniciativa contra a
Globalización Económica), organizadora
da cita de Praga, coma as redes internacionais que se van consolidando en torno
a distintas problemáticas (ATACC,
Anulación Débeda Externa, Vía
Campesina, Marcha 2000, AGP . .),
comezan a conformarse hoxe en día como
una auténtica internacional da dignidade
e a resistencia que se vai consolidando en
torno a manifestos, declaracións ... , ligadas
á súa vez a mobilizacións e obxectivos
concretos. Non se trata pois de adhesións

As produccións
locais a pequena
escala son a primeira víctima do
imperio das grandes compañías.

A rede mundial de protesta medrou e, de
Seattle a Praga, deu un salto cualitativo

a programas elaborados palas alturas,
senón dÍmha dinámica de abaixo cara a
arriba, horizontal e respectuosa coa independencia e ritmos propios de cada un
dos seus grupos. Flexibilidade na organización, pero firmez a nos obxectivos: o
neoliberalismo é o inimigo q!"e hai que
bater
Somos máis mulleres.
¡Coi dado, somos moitas máis ca cando
empezamos! Praga foi testemuña un.ha
vez máis da participación masiva das
mulleres neste tipo de mobilizacións.
Participación feminina non só cuantitativa senón tamén cualitativa, que se estendía ós ámbitos da organización, coordinación, aparición pública, elaboración de
estratexias e tácticas, conducción de asembleas. . . A organización horizontal e
desde abaixo deste tipo de redes e mobiliz acións, unido á concepción de que os
intereses e problemáticas das mulleres
deben ser non soamente puntos de chegada -obxectivos finais-, senón tamén de
partida, é o que, en esencia, dá este carismático xorne ó movemento que se está
conformando á nivel internacional.
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ESTE NON É O NOSO GOBERNO.

A través da actuación da súa embaixada en Praga, o Goberno espai1ol demostro11 ter unha sensibilidade democrática
ben escasa cos seus propios cidadáns e
cidadás detidas (outras embaixadas movéronse máis e mellar). Ademais, os vascos e
vascas presentes en Praga fomos consideradas en todo momento como persoas ·de
segunda clase, sospeitosas de todo por
principio ("algo farían" foi o que nos
dixeron, 1nalia que as súas detencións
estaban motivadas por unha sentada pacífica). Polo tanto, este Goberno, a pesar de
abrigarnos a ser súbditos seus, fai moi
pouco por representarnos e defendernos.
Non é o naso goberno.
¿OS MEDIOS DE "COMUNICA ... QUE?

Agás honrosas excepcións, o papel das
axencias e grandes medios limitouse ~ se
converteren en meros voceiros dos
Ministerios do Interior dos respectivos
pafses. Vendedores en todo momento
dunha ímaxe do contracumio de Praga
ligada á violencia, a irracionalidade e a
busca do caos, os medios de comunicación
afastaro11 conscientemente das súas pri111eiras pá~inas, titulares e fotogrcifías a
auténtica violwcia que houbo en Praga: a
violeucia do FMI-BM, a violencia de
máis de mil dete11cións, a violencia das
car as policiais prodttcindo ceritos de ferido entre os n-1a1Lijestantes. Malia todo

.............
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isto, tiveron de recoi1ece-lo fracaso do
cumio e o éxito da cita Praga-2000.

ticiparen nunha sentada pacifica. Pero eles
non rectificaron a súa análise.

As "NOVAS DEMOCRACIAS''.
Fiel e servil discípulo das "democracias"
occidentais (Chequia foi o primeiro país
do antigo bloq'ue do Leste que entrou na
OCDE), o goberno, checo fixo a vista
gorda co respecto _ós máis elementais dereitos humanos. Mais de mil persoas detidas
(800 checas; 25 vascas; 50 catalanas;
case 100 de todo o estado espai1ol), arbitrariedade nas detencións, malos tratos,
negación dos dereitos legais (asistencia
letrada, comunicación .. .), son o balance
que presenta ós seus maiores europeos, a
modo de currículo "democrático", para a
súa entrada na Unión Europea. Por todo
isto, a solidariedade coas persoas .checas
detidas (un dos obxectivos da represión
policial desatada), así como cos mozos
madrileiios Gaiz ka, Mikel e demais (na
cadea e pendentes de proceso), é unha das
tarifas máis urxentes arestora.

. jÁQUÍ E AGORA!

A

PRESENCIA VASCA

NON LLES

PRESTA.

Algúns medios de comunicación -por
chamalos dalgunha forma- afiaban as
uiias ó saber que entre as primeiras detencións do día 2 6 se atopaban 2 5 persoas
vascas. O seu esquema preconcíbido cadraba peifectamente. Praga era o punto de
encontro de toda a violencia organiz ada a
nivel internacional; non era casual, xa que
lago, que boa parte das detencións fosen
de nacionalidade vasca. Despois sóubose
que a súa detención tivera lugar por par-

A loita contra a globaliz ación capitalis~a
e o neoliberalismo non é algo estratoiférico,
ligado unicamente a concentracións internacionais. Polo contrario, esta loíta comez a
aquí, na nasa cidade, no naso lugar. .É a
loita polo salario social, en contra das ETT,
afavor dos plenos dereitos para a poboación
inmigrante, en contra da marxinación e discriminación das mulleres na . nos a sociedade, en solidariedade co pobo palestino,
metrallado outra vez nas súas rúas, en contra da política de embalses qo PP, a favor
dos dereitos nacíonais do nos o pob.o. . . A
loita contra a globalizacíón non empeza en
Seattle nin en Praga, senón na nasa propia
sociedade e vai ser dende aquí dende onde
debemos empezar a tecer redes, solidariedades, campaiias. . . e coordinalas por riba de
calquera Jronteira. Ese é o reto.
~

Hai noticias de que a CIA xa non
se dedica a perseguir os "roxos", está
seguindo ós pasos a súa próxima
besta negra: Os movementos sociais.
Sería un éxito que isto fora así xa que
significaría que se está chegando a
unha maioría de idade. Ou sexa que
xa sabedes: os cristiáns ternos que
estar tamén en primeira ·liña deste
fronte. Hai que ir espertando. Hai
xente que empezou a deixar xa algo
d.e sangue neste camiño. Outro lugar
de encontro-comuñón con xente de
moi diverso signo.

A primeira protesta foi en Seattle, na reunión da Organización mundial do comercio(en
inglés WTO) .

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

GLOBALIZACIÓN, PENSAMENTO ÚNICO E POBREZA.
(

A recente reunión do Fondo
Monetario Internacional (FMI) en Praga
e a do pasado decembro en Seattle, confirmou un movemento, que vai en
aumento, de miles de persoas, que protestaban contra a globalización, concepto
que enfatiza un pensamento único, simbolizado nas propostas do neoliberalismo
económico. A realidade plural e dinámica encárgase de poñer en evidencia as
súas enormes contradiccións. Así esas
multinacionais globalizadoras fan que o
mundo sexa cada vez máis desigual e
camiñe cara a un afastamento, exclusión
e marxinación de amplos sectores da
sociedade mundial.
. En contraste coa liberdade absoluta do diñeiro para se mover, sen límites nin fronte iras, dun extremo ó outro do mundo, a globalización real, tal como está hoxe conA pobreza no mundo
cibida,caracterízase pola restricción ós movementos das persoas que fuxindo das
O Informe sobre o Desenvolvemento
miserias do subdesenvolvemento esperan ato par mello res condicións· de vida nos
Mundial 2000\2001: "Loita contra a
países ricos.
pobreza", constata que mentres a econoNa foto, inmigrantes africanos detidos ó desembarcaren dunha "patera" nas costas
de Tarifa (Cádiz
mía e as riquezas medran, 2.800 millóns
A Unión Europea define á persoa
A plena liberalización de todo tipo de·
de persoas (o 46% da poboación munintercambios
e a supresión de calquera
pobre
como
aquela,
que
recibe
uns
dial) viven con menos .de dous dólares
marco
xurídico
susceptible de regulalos,
ingresos
inferiores
á
metade
da
renda
diarios (unhas 390. pesetas). No mesmo
a
total
desregulación
da actividade ecomedia
da
área
xeográfica
de
referencia.
senso pon de manifesto que os ingresos
nómica
nacional
e
sobre
todo a internano
noso
país,
Segundo
este
criterio,
medios · dos vinte . países máis ricos do
cional,
están
no
fondo
da
súa doutrina,
España, un 20% da poboación, uns 8
mundo é trinta e sete veces maior ca dos
que
prima
a
especulación
sobre a
na
millóns de persoas, caen por debaixo do
vinte máis pobres, e esta fenda duplicousa
utopía
dos
movementos
inversión.
A
limiar ou liña da pobreza. Isto contradí
se nos derradeiros corenta anos. Así, en
contestatarios, das ONG con vocación
claramente a propaganda demagóxica de
efecto, canta máis riqueza se crea máis
global,
intenta ir máis alá dos parches e
que "España vai ben".
grande é a desigualdade. Como sinala
mesmo
da anulación da débeda ós países
O neoliberalismo e a globalización
·Luís de Sebastián : "Esta desigualdade é
do mundo e dos axustes
máis
pobres
O conxunto de procesos e prácticas,
unha traxedia porque irremediablemente
canuñar cara ó control
estructurais,
para
que cualificani.os como mundialización,
pode desembocar no caos.· A desigualdademocrático da gobernación do mundo
e en concreto a "globalización financieide desfai o pacto social - explícito ou
e unha mundialización alternativa presira", son resultado duna serie de decisións
implícito- en virtude do que se establece
dida pola solidariedade. A desigualdade e
e accións, que teñen como finalidade a
e se mantén a orde cívica, nacional e
a pobreza está na base de moitos dos
creación dun espacio único, onde poidan
internacional. O pacto consiste en que
conflictos que existen actualmente na
circular, sen limitación algunha, bens, sertodos se comprometen a obedecer e reshumanidade. Poñer todo o empeño na
vicios e sobre todo, o diñeiro, converténpecta-las normas de convivencia, con tal
prevención pasa · polo papel activo da
de obter vanta:ces materiais e espirituais . dose deste xeito na mercadería por excesociedade civil que non asiste impasible a
lencia. Este mercado global, apoiado nun
da súa obediencia ás autoridades e ás leis,
tanta inxustiza, lonxe de nós, pero tamén
abraiante desenvolvemento das novas
que promulgan. Pero é lícito face-la
preto. ¿Canto sufrimento haberá que
tecnolo:xías da información, fixo posible
seguinte reflexión: ¿por que vou respectar
tolerar ata que este sistema contrario ós
a existencia da converxencia de grandes
e obedecer unhas normas, que non me
intereses dunha grande parte da humaniempresas transnacionais, que son os prinreportan ninguna vantaxe, mentres o meu
dade se desmorone?. É preciso revitalicipias beneficiarios da políticas do
respecto e obediencia a esas "normas" fan
zar, recobra-lo sentido auténtico da
posible que outros (uns poucos) acumu- . EEUU e doutras grandes potencias do
democracia, sistema perfectible, pero
chamado "Norte rico". Os seus instrulen esas vantaxes". Isto pode explicar as
idóneo para afronta-los problemas dos
mentos esenciais para executar esa ideointensas protestas de organizacións, ONG
cidadáns. O mercantilismo neoliberal
sensibilizadas co problema, sociedade
lo:xía mercantilista e ultraliberal son, funglobalizador perverte os sistemas democivil, que carniña cara á "desobediencia"
damentalmente, os organismos económicráticos e déixaos baleiros de sentido. Ese
ante un sistema, ante unhas normas (funcos intergobernamentais: O FMI, Banco
papel activo da sociedade civil é a granMundial, OMC, OCDE, etc.
de esperanza dun cambio futuro.
damentalmente .económicas) inxustas.

.
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MULLER EN BLANCO
SOBRE FONDO NEGRO
Reanudámo-la nosa sección e ben quixeramos non ter
que lamenta-la vida de Ana , a de Rocío e a de tantas
outras máis anónimas porque non eran tan novas ou porque tiveron menos repercusión nos medios. [ Hai quen
empeza a sumar, -van máis de trinta neste ano- , e a facer
comparacións cos mortos pola ETA, menores en número
pero con moita máis repercusión política que é o mesmo
que dicir que se lles dá, polo menos aparentemente, máis
importancia. Paréceme de mal gusto esta comparanza. Hai
que condenar calquera asasinato veña de onde veña. E si
esixi-la mesma intensidade no remedio que políticos e
sociedade lle deban. Non branquea-lo horizonte negro.}
Con menos tinte tráxico, en branca e negro vivimos en
Pontevedra a supresión da "raíña" e das "damas" das festas
que, curiosamente, tivo nos xornais, radios e televisións
do resto do Estado moita más repercusión que outras
novas moito máis transcendentes. O goberno do Bloque
tivo que se enfrontar ó mesmo Partido Socialista que, un
pouco contradictoriamente, defendeunas no nome dunha
"tradición" mal entendida. ¡Pobres de nós se sellas dá por
so ter ou retomar tódalas tradicións pouco respectuosas
o mull res ... !
Na m sma liña encheron os xornais a ausencia da
orporación Municipal, como tal, na proces10n da
P r gri.na. E resulta alarmante que outra vez tiveran á
oposición socialista. A procesión leva dúas grandes ringleiras de mulleres, -non é cousa de homes- pero as presidencias (Concello, Deputación, Exército, Igrexa .. .) si é
de homes "case" en exclusividade. "Manda .. ." ¿Non si
Señor Trillo?
Nun salto á ONU, as . mulleres demandan más presencia feminina ali e incrementa-la loita pola igualdade. ¡Os
homes oíanas!
Acabarei coa brancura da voz de Sor Marie Keyrouz, a
relixiosa libanesa que nos días seis e sete de agosto encheu
a catedral de Santiago só con sons humanos. Fundadora e
alma mater de "L' ensemble de la paix" .
Apetéceme compartir con vós unha das miñas lecturas
de verán: Mirada de mujer, de Paca Sauquillo. En parte
autobiografia, en parte historia da transición, en parte diario íntimo. Unha muller educada nun colexio relixioso
do anos cincuenta que a fixo tomar contacto co Padre
Llanos e o s u Pozo. Crente, crítica e respectuosa co recibido, que soubo madura-la súa fe e dar resposta á chamada da vida que lle aportou, como á maioría de nós, un
variado lote de brancas e negros . Entretívome polo ben
crito. Fíxome pensar pola súa mirada sobre a realidade.
E timuloume a intentar enche-la vida de !lcción en proito dos demai . Gracia, Paca, por esa mirada de muller,
tan mull r.
Non e quezo a Marcha 2000, pero xa Irimia se adíantou no núm ro anterior.
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Engracia Vida/

FAI ADOIRO NO ADRO

Pepe Chao

ORGULLO GAi EN ROM·A
Con ocasión do día do orgullo gai -~8 de xuño-, xuntáronse en Roma grupos de protesta
pala aetitude do Vaticano sobre os homosexuais, tanto lesbianas ou mulleres coma
gais ou home?. Con este motivo aparece publicado por -dúas veces no máximo
órgano" de prensa vaticana, L.:Osservatore Romano, un artigo dun profesor,
Giuseppe Dalla Torre, dominico, a quen Deus bendiga, pero non por este escrito, que
el chama orientacións inspirada.s na antropoloxía cristián.
PERSOA E SEXO

O primeiro que nos di é que a
persoa humana -toda persoa é
humana, a non ser que o autor se
suba, axudado do seu apelido, ó misterio trinitarioten como identidade
fu_n damental , non a sexualidade,
serrón_ a gracia. Moitas. (gracias).
Graci~s a iso, o autor fáino-la gracia
de concedérno-los mesmos dereitos
a todos. Que . ninguén desespere
-pega un brinco o frade arremangado o hábito-, porque ninguén está
excluído da vocación á santidade. E
tal seica é o horizonte da sexualidadee humana. ¡Que gracioso!
Para os bautizad~s, non obstante,
só hai sexo dentro do matrimonio
monógamo. Fáltalle por dicir que
esta é unha conquista romana, a do
matrimonio canónico, que durou
once séculas e que non sempre foi
así, e que nin o mat~imonio era celebrado na Igrexa, nin interfería o
párroco, nin foi declarado sacramento. E aínda o concilio de Trento
porfiaba por que o ministro fose ¡o
crego! e non os casadoiros. E isto,
claro, o señor dominico, que segue a
pontificar dende o alto do seu apelido, ou non o sabe, ou non llo deixan
escribir.
¿Non sera 1sto unha exclusión.
cruel coas persoas homosexuais, que
os marxina., pregúntase misericordioso. Pois non, por dúas razóns. E
subindo á parra sobrenatural, golsa
o primeiro razoamento: a vocación
primeira é a vida divina e a vocación
ó matrimonio. Aí está a voq.ción á
vida consagrada e ó celibato, que,
como sabe o lector, son causas moi

divertidas, que iso quere dicir "gai" u
"Antropolxía cristiá e homosexualidade" ..
gaudioso (gozoso). De feíto, na pasSó quera comparar:: por aqu_eles
toral cotiá máis dunha persoa homo.
tempos
apareceu na televisión escosexual deu cun crego ou cunha ·
cesa ou inglesa un grupo represenpersoa consagrada de quen recibiu
tante dunha parroquia anglicana. O
consola.
responsable ou párroco, en medi<? da
xente, dixo que el descibrira que el
GRACIOSOS · EQUILIBRIOS
- non era el, serrón ela, e polo tanto
A segunda razón é que o uso da
quería ser
muller, non home.
regulado
facultade sexual ha ser
Aplausos: Logo afirmou que, por
pola virtude da castidade, que se lle
este motivo ía operarse para cambiar
de sexo biolóxico, por adquiri-la
esixe a todos. E aquí, ascendendo ó
propia
identidade biolóxica , xa
olimpo ~as distincións, o frade afina
distinguindo
entre
orientación que a tiña psicolóxica de muller. Máis
aplausos entre os circunstantes. E
homosexual e actos homosexuais. O
rematou solicitando continuar, trala
primeiro, ¡malpocados!, non se pode
operación, sendo párroca. Aplausos,
imputar ( perdón polo verbo, quixen
moitos aplausos, e o que máis, un
dicir atribuír) á persoa que descobre
vello clérigo que resulto u -se-lo bispo
tal atracción. E segue b prócer teóda diocese onde esa muller non
logo
entrando agora en razóns
opta polas solucións
etéreas do ·
socio-políticas que lle aforro ó lecdominico: nin facerse monxa mn
seminarista, que isto se_ría moi axeitator,
porque son moi aforral:Jles,
do por híbrido.
malia o título profético do artigo:
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O EMBIGO DO MUNDO
Desde que chegou vm ó redor
caras amables e sorrintes nos catro
puntos cardinais do berce. Cada tres
ou catro horas a fame calmábase
naquel surtidor quente e .suave. A
desagradable sensación de te-las
nádegas enchoupadas de amoníaco
transformábase nunha pracenteira
viaxe pola auga morna e a colonia.
Medrou como debe medrarse
entre algodóns, arrolos, avoas e
pediatras.
E chegou o pnme1ro dente, o
primeiro día na escola, o pnme1ro
día d cumpreanos, a pnmeira
omufrón co seu bombardeo de
agas llos copando os recunchos da
úa m moria.
Todo era acabado de estrear no
eu pequeno mundo: a carteira, os
zapatos, os xoguetes que· asulagaban
o seu cuarto sen deixar espacio para
xogar con eles.
Medro u, e medro u, .e medro u.
Ata que un día, por esas estrañas
cañerías que fan posible a vida e os
seus humores multiformes, disparáronse ·as hormonas . Aprendeu a
berrar, a reclamar farrapos de
marca, a esixi-la satisfacción inmediata de cada necesidade.
Empezou a confundir, sen que
ninguén lle mostrase a evidencia do

erro, os seus gustos, caprichos _e
antollos cos dereitos inalienables do
territorio da infancia.
Comer conúa abondo pero ninguén da casa se preocupou por
educa-los seus gustos, por incluír na
súa dieta diaria unha pequena
racións de nons, por crea- las boas
r~tinas que fan dos límites e da disciplina elementos indispensables

para a convivencia e a liberdade.
Dous, tres anos máis tiveron que
pasar para que o mundo mundial .
adaptase as agullas dos seus reloxios
ó seu particularísimo horario, onde
o día duraba ata moi entrada a noite
e a noite despreguizábase a media
mañá.
O undécimo mandamiento deste
pequeno deus .foi : "Farás o _que che
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Juan Antonio Pinto Antón
pete" . E fixoo . Berraba cos colegas
pola rúa como se a rúa fose súa, ata
que foi súa. Emporcallaba o bus con
pipas, bulsas de patacas ou as súas
botas inmensas no asento de diante.
Coa complicidade suicida dos pais
conquistou nas aulas todos e cada
un dos seus dereitos, esquecendo ó
mesmo tempo todos e cada un dos
seus deberes. Gañou campionatos
seguidos de cómo saca-los figados a
kurdos, palestinos e kosovares dixitais nos 'saloons' recreativos, onde o
fume do tabaco vai de esmorga cos
decibelios. A súa dieta era agora tan
sinxela como cara, pizzas e coca (a
de burbullas) para desesperación
daquela criada chorimicante e fastidiosa que viña acompañando a súa
vida desde antes de nacer.
Entrou finalmente na secta alegre
e despreocupada de San Vandalismo
e como un pistoleiro cobarde dedicouse a disparar co spray nas paredes máis desprotexidas e afastadas

da cidade. Un día escribiu nas
pedras da catedral o seu discurso
m.áis longo: "¡No se me ocurre
nada!". Cando cunha caligrafía tan ·
fermosa como indeleble empezou a
emporcallar con cagallas multicolores os muros do centro, autoridades,
mestres e familias empezaron a esixirse responsabilidades mutuamente sen darse conta que a educaci~:m
cívica, política e convivencia! é
unha mesa xusto con esas tres patas:
sociedade, escola, familia. E cando
escribiu nun muro "Disléxicos del
mundo, unios" decatámonos de que
o problema non era de falta de neuronas serrón que esas neuronans
evidenciaban unha falta terrible de
oportunidades
decentemente
orientadas.
E, ¿o embigo do mundo? Pois
ninguén lle dixo ó embigo do
mundo que ninguén é o embigo do
mundo. Ninguén lle dixo que ninguén é o sol dun sistema planetario

creado para [cirar sempre ó redor
del. Ninguén lle dixo que todos
somos planetas con . órbitas individuais fondamente relacionadas
entre si nesa urdidura de cultura,
civilización e tolerancia que fai
posible o tecido de toda sociedade
humana:
Agora xa ten dezaseis, dezasete
anos e aínda pens.a que é o embigo
do mundo. En realidade non pensa
nada porque o embigo é unha cicatriz inútil no medio da nada, e o
cerebro, o órgano máis lacazán do
corpo, se hon llo abrigamos a tra- ·
ballar, está noutra parte, .alí onde as
neuronas crean as súas sinapses de
intelixencia, de memoria, de fantasía e de imaxinación, de tenrura e
de piedade, de capacidade de sufrimento e de convivencia con traballo, con moitísimo traballo, cun
duro, continuado e disciplinado tra:ballo.
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TRASNINO EXPRESS ®
VÁZOUEZ NON CLAUÓICA: "EL TRIBUNAL
SUPREMO ES UN HORTERA''
O alcalde "q1ruñés" perdeu no Suprem0: o nome da cidade é
A Coruña. As sorprendentes razóns dos maxistrados, que andan
nas nubes, parten do

pre~ízo

de que é unha cidade galega.

Isto, evidentemente, non só é insultante, serrón, sobre todo,
miope: ignora a existencia do cantón Lacoruñés, excelso territorio peninsular do imaxinario vazquista, de afinidades culturais
con Chamberí, universal logo polos catro costados menos
.polo que o une ó continente. Proba evidente: o alcalde sendo
do PSOE, pasa da súa

sucur~al

galega. Porque o separatismo

coruñés é o único aceptable. E non fala dialectos.
Disque Vázquez recorrerá ó Constitucional, pero non falou de
quen pagará os gastos da súa obsesión persoal. Se cadra algunha
inmobiliaria arÍllga. Hase saber. Ou non.
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FAI A.NDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

O CANTAR DO IRIMEGO
1. ¿El quedaralle ó lector ·

¿Que, Fernando? Rabeando por que _chegase a nova Irimia .. .E ti o mesrniño, ¿e non, ;Elvira? Si, o outro día fornas algo retorcidas e deixámosvos con
certas dúbidas.A ver, ímosvos dar un rnirniño: Fernando/a, Fernán, Nando/a,
Nano/a, Nan, ¿sabes que significa o teu nome?: "¡valente na paz!".¿ E ti, Elvira,
Xeloíra, Xelvira, Elva,Viruca,Virucha?: p.ois o teu é algo máis complexo, para
uns "amiga na lanza" ou incluso" alegre e amistosa", pero para outros "víla nova",
si, igualiño ca Vilanova. Pero non mesturemos alias con bugallos e vaiamos ó
naso, que esta revista lena máis cavó-los dous. ¡Ai!, ¿que ti tamén queres saber
de onde vén o teu nome? ¡Pois escríbenos!, o que non chora non mama ...
Poñámonos novamente en situación (para os que se despistasen). Falabámolo outro día da formación do léxico da lingua e de que os diferentes pobos
nos ían deixando as ~_úas pegadiñas.
~----Quedaramos nos romanos,
base fundamental do naso
léxico. Pero eles
chegaron a Galicia
no ano 19 a.C, co
cal, con1.o comprenderedes, non tiñan
todo o léxico inventado, só o que lles
facía falta. E os
mundiños da época
do nacemento de
Cristo e os mundiños de dous mil anos
d~spois carnbiáronvos algo. O tempo ía
pasando
e
cada
pouco ían chegando uns e outros e cadaquén traía algo. O caso é que despois
dos romanos viñeron do norte os bárbaros (nome que lles puxeron ós xerm~
nos), e ós de aquí parece que lles gustaron algunhas das súas verbas: xabón,
banco, escuma e outras non lles debeu quedar máis remedio ca metelas na
cachola, porque como eran tan maliños fixeron ·que aprendesen rapidamente ·
causas como espetar, roubar, esmagar. E ¿sabedes os Fernandos, Elviras, Albertes,
Afonsos, Rarniros, Luíses, Xerardos ... que tendes nomes que trouxeron eles?
Pois si, aínda que non volo parecese.
E non se acabou aínda, porque logo chegaron os átabes e, anque pouco .
pararon, deixaron, ademais de palabras, algún que outro. feíto. Preguntádelles
ós avós se non saben lendas de mauros. Se cadra cóntanvos algo. Nós contámosvos que cando dicides: a!finete, almofada, álxebra, arroz, cenoira, azucre, acelga,
cifra, xarope e incluso a locución de balde estades usando o seu legado.
A chegada de léxico novo nunca para, na actualidade, coa renovación dos
modos de vida entran palabras novas (poucas do árabe pero moitas do inglés)
e vanse perdendo outras. Para demostralo facémosvos unha proba por nivel de
idade:
-Para os mái novos: ¿que é a pioga? ¿E o alzadeiro?
-Para os mái vellos: ¿que significa" bit"? ¿E "sofware"?
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unha miga de paciencia
para seguir escoitando
a Biffi Súa Eminencia?
2. O cardeal de Boloña
· ¿lembras?, pedía ó Goberno
seleccionar emigantes;
se non, Boloña un inferno.
3. Italia non é un país
orfo dunha grande historia;
non han vi-los de Mafoma
desfacérno-la memoria.
4. Don Giacomo ten razón
e observa con arreguizo
que va1 pra abaixo o racismo
p01s o futuro ¡é mestizo!
5. Os "chauvinistas" :franceses
reaccionan sen elegancia
pois lles "n1.anchan" a cultura
e· a identidade de Francia,.
6. ¿Debe ser pobre a Igrexa?
agora Biffi pregunta
ceibando un forte bufido
que pon os pelos de punta.
7. · Sobe monseñor ó Monte
por mor de ter ocasión
de escoitarlle a Xesús Cristo
outra vez o gran Sermón.
8. Baixa convencido o home
e responde á cuestión:
¿Debe ser pobre a Igrexa?
"Absolutamente, non".
9. Debe ser pobre o cristián
e a súa actitude implica
dalo todo e así,
el pobre, a Igrexa rica.

10. Pofesor de teoloxía
desafiaba atapar
un texto onde a Igrexa
pobre quixer proclamar.
11. Culpa seica é dos cristiáns

de procedencia burguesa
que falan de Igrexa pobre
pra eles consevar riqueza.

12. E así sacoden a culpa;
non evitan que un cazurro
pregunten se tal negocio
todo principiou cuh burro .

