"É coma o fermento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña "
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FRANCO Son xa

25

ANOS

SEN

25 anos sen Fránco, que morreu,
tras unha agonía estupidamente alongada, en novembro do
75. E a primeira xeración do post-franquismo accede hoxe
ós postas de resp onsabilidade_ na sociedade. A primeira
.xeración qu e toma decisións adultas sen a m áis núnima
lembranza daqueles tempos grises de n acional catolicismo,
partido único, unanimidades forzos as e sindicalismo vertical.
O s que pasan dos
corenta, en cambio,
teñen a lembranza viva
do que aquilo ·supux o.
A loita contra a dictadura, o ·esp añolismo
agresivo, o catolicismo
cu artelario, n1arcou a
esa xeración e vacinou
a boa parte dos seus
me1nbros contra certos
m odelos de organización da sociedade.
A cu estión agora é
qué pasará, cando esa
da paso ós máis n ovas, xusto no
qu "do
trata" , de qu e esteamos distraíd
r s n acións pracenteiras, de desinformar a
b se d
turar d informacións, de simplificar e de que a
faga preguntas .
xente non
Aqu la , poca "modernas", xestadas na loita militante,
d ron lugar a persoas con con ciencia de que os problemas
da ociedade teñen unha dimensión política, estructural.
Pero tamén xente excesivamente obsesionada con esa
única dimens~ón, pouco capaz de agradece-la vida e construír relacións de calidade no seu péqueno mundo de
grupo, parella, familia.
E o aire da postmodernidade, en sentido contrario, crearon unha xeración sensible para a amizade, a comunicación, a acción individual, pero coa gardia b aixada fronte ás
estratexia persuasivas dos grupos de poder e pouco crítica fronte ó pensamento único e a fin da historia que se
no propón. O renacer "desculpabilizado " dunha nova
dereita centralista, con ampla base na m ocidade, é boa
mo tra do anterior.
1 to que é relevante en toda a sociedade tamén o é, no
po itivo e no negativo, na vida das comunidades cristiáns ,
no movem nto solidarios, na organizacións sociais...
ómpre re cata-la memoria do tardofranquism<?, para
qu o no o mozo e mozas en deixar de ser sensibles,
n ro o
amante da liberdade individual, manteñan
unha boa do e d conciencia crítica fronte ós cantos de
er a do p n amento dominante. Boa falta fai na era da
- nada in
nte- obr abundancia de comunicación.
···············e

Foto portada: zardoya

O TRASNO SIR OU NON SIR
Despois do que pasou con Sir Vaz quez from the
Coruña, e ó paso que vos vai o mundo, poida que
á súa Maxestade británica, por encomenda da
Casa Branca, lle dese por nomear Sir e cabaleiro
do imperio británico a núster Michael Jackson,
un negro que quere ser branca, como os da
metr6pole.
Contah os rumorosos que estaría moi ben visto
polos imperios desta hora ese titánico esforzo por
deixar de ser o que un é para ser outra causa,
dando a entender publicamente que o seu ser
natural
era
indigno e escuro
-madi a
leva,
.neste caso escuro
abando- e que o
seu . novo ser,
colonial e nórdico, é digno e
luminosamente
branca.
Cantan que se
valoraría a súa
exemplarizante e
ilusa ilusión de
pensar que .º ser.
j
ou non ser dos
brancas
ou
negros redúcese a unha cuestión de cantidade de
melanina na pel, e que unha vez feíto o lavado, os
seus trazos "negroides -e ben guapos en orixequedarán esquecidos por un novo e radiante
aspecto xermánico. E seica nada lle importa ó coitado del que o resultado desa impostura sexa unha
patética -e máis ben repulsiva- ensalada racial.
(N outros é unha ensalada lingüística, ese chapurrede quera pero non podo) .
Ós triunfadores da historia -raciais, lingüísticos ou
culturais-, gústalles premiar sempre ó que se desmarca dos seus, nun intento patético de asimilarse
ós amos (verbigracia: ''prefiero que mis hij'os aprendan
inglés, no gallego" ). Alentan ó que escolle o ascensor de rápida subida individual e non o pelotón da
súa xente, co seu proceso lento, coas súa identidade restaurada, subindo amado pala escaleira da
historia. As gabanzas do poder raramente irán ó
que ten raíces, fala en plural e reclama con dignidade para os seus e desde os seus, sen renegar da
propia color, do propio verbo, das propias querencias, un pasto digno, en igualdade, na mesa universal.
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A PALABRA
Xn 18, 33-37
Entón entrou Pilato outra vez no Pretorio, chamou
por Xesús e preguntoulle:
-¿Es ti o Re_i dos Xudeus?
Xesús responde u:
-¿Dilo ti pala túa canta ou dixéroncho outros de
min?

A política do revés.

D.L.M.

No regusto por esta lectura, por esta festa, coinciden a reacción
máis reaccionaria e o liberalismo máis laico e supostamente progresista.
Os primeims quedan na idea simp1ista do rei e o reinado ó xeito
do mundo, pero máis: o meu reinado non é coma o vaso, porque é
máis potente: é un superreinado dun superheroe, e ó que non o
acepte ... tralla. Velaí os guerrille"ros de Cristo Rei e tanta invoca-

Pi lato repl icou :
¿E lago son eu xudeu? A túa xente e os sumos
sacerdotes entregáronte a min. ¿que fixeches?
Xesús contestoulle:
-O meu reino non é deste mundo; se deste mundo
fose, os meus oficiais loitarían para que ninguén
me entregase ós xudeus; pero o meu reino non é
de aqu í:
Díxolle entón Pilato:
-¿Lago ti es Rei?
Xesús respon~eu :
-Tal como o estás dicindo, eu son Rei: para iso
nacín e par~ iso vin ó mundo, para dar testemuño
da verdade; todo o que está aberto á verdade,
escoita a miña voz.

A CLAVE

OECO

1

ción ó reinado de Cristo desde o ku kus klan, ós escuadróns da
marte salvadoreños.
Os segundos téñeno máis claro ~inda: non é deste mundp, daquela ... cada un- ó seu. Esoutro mundo é tan outro, tan espiritual, que
non ten nada que ver nin que dicir ó mundo real, cheo de política
e economía. E cada un que monte os seus mundos á parte no seu
cuarto ou no faiado da súa conciencia, pero que non salpique.

A clave está en visualiza-la escena: un pobre profeta tolo, predicador dun estraño reinado de liberación para o pobre, coas mans
atadas, insultado polos xudeus, diante do gobernador romano. Un
xuízo político. Un fracaso aparente. O reinado non é nadiña deste
mundo: non é u dos triunfadores, non é o do impe rio, non é o da
masa manipulada , ... é o dun mundo alterna t ivo, a longo pra zo,
sementado do sangue de xustos axustizados, moi humano, moi
político, moi namoradeiro.

¿CRISTO RE/?. (Xn 18,33b-37)

¿Que entendería Pilatos cando preguntou "E lago t i es rei"?. Os xudeus, mesmo
os discípulos, entend ían un Reino de Cristo pol ítico e mesiánico-temporal, que
Xesús rexeitou. E despois ·as .primeiros cristiáns entenderon un tipo de reino
que non implicaba poder político. Festa de Cristo Rei ... unha fermosa festa, cun
tí tu lo ben confuso.
Na c;omunidade xoánica tamén debeu existir confusión e Xoán pretende
deixa-las causas claras. Por un ha banda di: "meu re'ino non é deste mundo': A
frase indica orixe, procedencia (preposición "ek"): o Reino de Cristo non provén deste mundo, nin ten a súa orixe nos poderes políticos, económicos ou
sociais, nin ten exércitos, capital e honores. Que quede ben claro.
Pero Xoán tamén deixa claro que o reino de Cristo xa está presente, "fu son

rei, para isa nacín e para isa viñen ó mundo': Non se trata dun reino futuro que
se desentende do presente. É máis, "todo o que está aberto á verdade ..." comprende esa soberanía e cambia el e o seu arredor..
Ser será un "un reino non de aquí':.. pero as súas implicación aquí foron tales
que para. algúns se fixo insoportable: Xesús, cando foi condenado á marte,
levaba pendurado do peito un letreiro: "Rei dos Xudeos':

e
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APENEIRA
No
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DÍA DO M ESTRE n

queremos lembrar que esta profesión non

é só a máis agraciada con vacacións, tamén é das máis estresantes, segundo últimas enquisas, sobre todo as/os de secundaria, polo que o 800/o das súas enfermidades son de orixe psicolóxica: depresións, disfonía, esgotamento, etc. pero algunha destas patoloxías -non é considerada enfermidade laboral e mesmo os que as
sufren non son capaces de diagnostica las (só o 30/o das baixas oficia is son por
estas causas) co conseguinte trastorno para eles e para os alumnos/as. Na foto o
mestre Antonio Santamarina, represaliado no franquismo, nunha festa da Árbore
en Guitiriz nos 50.

O grupo Xistra de Coruxo ten preparado actividades escolares a xeito de

CONCERTOS DIDÁCTICOS DE MÚSICA
POPULAR basead~s no Casamento do charrasca e a pandeireta que son
unha axuda moi boa para o ensino. Estes gaiteiros partidparon en Alemaña no festival "Sackpfeifen in Schawaben 2000" con grupos de Baviera, Francia, Rusia, Italia ... ,
ónde por certo foi exposta unha gaita das alumnas que foi recuperada ~construida
polo artesán galega Sito Carracedo que está a trabal lar en modelos de gaitas doutros países. Para informarse sobre estes concertos no teléfono 986460547.

Nos 25 anos desta democracia visitamos

o

PANTEÓN REAL da

Catedral de Compostela, un soño daquel
mandatario qu.e foi o Arcebispo
Xelmirez, aínda que tardou en ser realidade palas rivalidades dos distintos centros de poder. Pero Santiago acadou
atraer para sí no ss. XII-XIII toda a
influencia política, eclesiástica, mercantil, etc., e os reis de Galicia, Fernando 11
e Afonso IX, que observamos nesta ilustración medieval, criados aquí, tamén .
escolleron este espacio para repousar
para sempre. Xa estaban soterrados ali
Raimundo de Borgoña e a primeira
muller de Afonso VII, coroado Rei de

En moitas casas, a estas alturas, están preocupados pala

CEBA DOS

Galicia en Santiago e despois emperador

PORCOS, pero o que moitos quizai.s non coñecen é a investigación de

de León, Berenguela de Barcelona.

Henrique Barrera Fernándes, Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos en
Lugo na que estudiou a diferencia entre un lacón dun parco alimentado como se
fixo sempre: bellotas, castañas, patacas, etc., e os dos piensos e outros productos
mercados. Os lacóns de sempre son ricos no colesterol, mentres os outros perxudican
á saude e producen colesterol do malo. Non é a primeira vez que chamamos a atención desde aquí sobre os productos mercados xa que moitas veces están a vendernos
gato por lebre.

· · · ·······e

.Alfonso Blanco Torrado

DÍA DOS DERElTOS DOS NENOS/AS
No

queremos lembrar ós máis de 40 deles
que foron asasinados no primeiro mes
desta lntifada palas tropas de Israel (na
anterior morreron 1.600 palestinos· dos
que 490 eran menores). Pero é que cada
día como hoxe marren 35.000 por martes deste tipo e 120 millóns son tratados e explotados como esclavos e cada
ano hai 10.000 casos de pequenos que
sofren malos t ratos entre nós aínda que
non sempre son denunciados. Na foto
un acto de concienciación da Fundación
Meniños en Vigo sobre os problemas dos
máis pequenos, en concreto en países
como Bolivia.

Xa ternos fa lado en lrimia desas correntes de solidariedade quen dan azos na
Vilalba da Terra Cha, así

MARÍA DOS ANXOS GUERRA,

a pre-

sidenta de Amizade que vai trabal lar con Ana Vila (véxase entrevista nas· páxi.nas
centra is deste númeroL que volveu alá o 19 pasado, como cooperante de Axunica
en Nicaragua, para axudar a montar unha pequena empresa onde as mulleres
aprendan a facer camisiñas de algodón, unha da materias primas da comarca de
Tepalón ... O ano pasado Ana contou coa cooperación dun panadeiro que tamén
montou na zona outra empresa. Non é a primeira vez que o colectivo de mulleres
"Amizade" fai algo por Nicaragua, o pasado ano xuntaron os cartas para mercar
unha lancha para aquel país.

A FUNDACIÓN CONTRA A .IMPUNIDADE non

esquec~ crimes nin o terrorismo de estado da dictadura franquista. Aínda vive ur

militar responsable de que varios galegas fosen torturados nun campo de concentración de Austria e todos lembramos moitas martes amparadas polo~ que go.bernaban,
mesmo na

t~ansición

que comezou hai agora 25 anos. Esta organización traballa por

busca-los responsables de tantas martes en Chile, Paraguai, Arxentina, onde desapareceron tantos galegas. Está presidida por Lois Péres Leira, na foto, responsable da
CIG para a emigración, que sufríu na Arxentina onde naceu a desfeita da dictadura.

PABLO IGLESIAS é homenaxeado nestas datas no seu Ferrol natal,
que anda tamén liado buscando acomodo para coloca-lo cabalo doutro filio

.

desta cidade. Pero estas encrucilladas non son novas, hai 75 anos o dono da casa
na que naceu Pablo Iglesias, hai agora 150 anos, impedíu que o concello colocase ali unha placa. Tivo unha infancia e mocidade traspasadas pala miseria e o
paro, pero forxouse nunha candencia sensible e cultivada ... Funda o PSOE, o
semanario El Socialista e a UXT. No 1910 é o primeiro deputado socialista en
entrar no Parlamento de Madrid. Sempre foi reacio ó reformismo burgués e contrario ós conflictos bélicos· como a 1 Guerra Mundial.
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POLITICA

Tintxu

A CEA QUE NON FOI

"O

o
a:
o .

8:.

.s

el:

N esta país algo marxinal dentro do chamado primeiro
mundo, a meirande parte da xente almorza, xanta e
m smo a, coa normalidade· cotiá, que non fai cliso unha
noti ia.
m mo 11 s sucede tamén ós nosos persoeiros,
< í1 d
qu est s t nd 1). a "manter" xantares e ceas de "traba U ", n qu parti ipan grupos máis ou menos "nutrid "d om n ai .
s comidas non merecen a cotío lugar destacado nos
m dios d comunicación. Pero o que é aínda máis raro é
qu s d staque comidas que non houbo, como a "non
cea" ntre os presidentes da Xunta e de Euskadi.
D sgraciadamente son pouco frecuentes os coptactos,
oficiais ou non, con ou sen comida, entre os dous mandatarios, mesmo durante a pasada lexislatura, cando os respectivos partidos mantiñan un acordo pa~lamentario . A
visita de Ibarretxe a Gálicia debíase á súa particípación
mm acto do grupo Alén N ós, unha especie dB ateneo de
pensamento nacionalista que leva anos funcionando en
Compostela, con gran dedicación por parte dos seus organizadores e un relativo éxito de público.
Pois ben, a este foro viña o lehendakari, paraexpoñe-la
súa alternativa de paz para Euskadi, no contexto tan con- ·
vulso da situación política ali dominante. Nunha actitude
que debería ser normal n~ses casos, o presidente da Xunta
de Galicia convida a cear ó ilustre visitante, un contacto
privado nunha vi~it~a das mesmas características. É o propio Manuel Fraga quen fai pública a invitación e a coneguinte aceptación do encontro.
Pero á pouca hora a Presidencia da. Xunta comunica
tamén on toda solemnidade a anulación desa invitación,
que xu tifica na dura pol' mica mantida entre os respectivo partido políti os, algo que dura desde hai meses aínda
que na última emanas ch gase a extremo inauditos. O

·············e

desencadeante da ·desinvitación é unha declaración na que
o PNV acusa ó PP e ó gober:q.o de facer electoralismo _cos
atentados criminais de ETA.
Cadaquén poderá interpreta-las cousas á súa maneira,
pero o menos que se pode dicir é que Aznar e Mayor
Oreja non están precisamente fiando mói fino na mater_ia,
nunha perspectiva que reproduce a de xentes como
Egibar, na banda oposta. Cada vez que se produce un
novo atent,ado, nas declaracións dos máximos representantes do pp ocupa case tanto lugar e merece tan forte repulsa o acto do criminal de 't urno coma o partido e mailo
goberno de Euskadi, por .estar supostamente apoiado
polos amigos de ETA.

o obxectivo c.omún
para tódolos demócratas
ten que ser
que·remate a matanza
Un estaría disposto ~esmo a admitir esa · crítica, pero
desde logo se ten algunha xustificación agora, cando EH
deixou só ó PNV no Parlamento Vasco, moito máis hai un
ano, cando se apoiabaff mutuamente. E daquela ·non había
maiores problemas para unha cea ou xantar, aínda que a·
distancia política fose a mesma. Pero daquela ETA deixara de matar e agora volve ás andadas: o obxectivo común
para tódolos demócratas ten que ser que remate a matanza e pasar de polémicas sobre quen fala con quen. ¿Ou
alguén ere que unha banda coma ETA vai deixar de
repente de matar, sen ningunha negociació,n previa?

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

SERBIA, O POBO E KOSTUNIKA
En días pasados o pobo de Serbia
asaltou o Parlamento e rematou cun
mandato dun líder, segundo varios
analistas dun dictador, Milosevic, de
maneira globalmente pacífica. Despois
deste feito histórico os serbios parecen
recupera-la súa normalidade e a Unión
Europea e os países ricos do mundo
tratan de levantar as sancións, que permanecían dende o conflicto de
Kosovo, que ternos analizado nesta sección. Son varias as . interrogantes e as
hipóteses, que aínda se seguen a propoñer sobre a figura do novo presidente
. serbio, Kostunica, sobre todo baseándose no seu pasado. De tódolos xeitos
a poboacióri serbia parece notar outra
atmosfera diferente e que serriella ser
demÓcrática.

A breve historia dun feíto histórico
·A
decisión
do
Tribunal
Constitucional iugoslavo de anula..:.las
eleccións presidenciais do 24 de setembro e de prolongar así de forma grotesca o mandato de Milosevic foi a gota
que colmou o vaso das xa im:ipientes
mobilizacións do pobo serbio. A desobediencia civil, pacífica; que protagonizou a sociedade civil serbia conduciu a
un desenlace imprevisible: o control do
Parlamento e a "volta atrás" do
Tribunal Constituciorial, títere dos
intereses de Milosevic, anunciando a
victoria por maioría da oposición serbia, liderada por Kostunica. Parte das
forzas de seguridade renunciaron á
violencia e puxéronse ó servicio do
pobo. A televisión pública, a axencia
oficial Tanjug e os medios .estatais
puxéronse tamén ó servicio da xente.
Con isto remataban trece anos de despotismo do ex-presidente Milosevic en
1ugoslavia. Moitos son os mortos que
causo u a súa política. de continuos conflictos cos territorios, que compoñían a
antiga 1ugoslavia.

Vojislav Kostunica
Este político, que na actualidade é
observado dende tódoios frontes internacionais, naceu en Belgrado hai 56
anos. Doutor en Dereito, foi profesor na
Universidade de Belgrado entre 1970 e
1974. A partir dese ano traballou no
Instituto de Ciencias Sociais de
Belgrado e dende 1981, no de Filoso:fia
e Teoría Social, chegando a ser director.
En 1978 publicou unha obra titulada
"O s1stema capitalista e a oposición" . En
1989 funda xunto con outros compañeiros e companeiras o Partido
Demócrata (DS), que abandona en
1992, para fundar o DDS, unha formación pequena que aglutina á pequena
burguesía nacionalista de Belgrado. Foi
dep~tado serbio en dúas lexislaturas,
1990 e 1997, ano no que o seu partido
boicoteou as eleccións parlamentarias.
Posteriormente foi elixido cabeza do
bloque Oposición Democrática de
Serbia (DOS), formado por 18 partidos,
que superou a outra formación da oposición o Movemento serbio de
Renovación (SPO) . Criticou con dureza o bombardeo da OTAN no conflicto con Kosovo. Nacionalista. Chegou a
confirmar como lema do seu partido:
"Primeiro Serbia e logo a democracia".
Declarouse antiamericano. ·Xamais
coqueteou con Milosevic, nin antes con
Tito. N esta época sufriu a persecución
política. Non se afiliou á Liga dos
Comunistas e perdeu o seu posto de
profesor da U niversidade. Cristián ortodoxo. Achaca ó pobo serbio a falla de
autodisciplina.

A derrota persoal de Milosevic (queda por
ver se foi tamén a da mentalidade colecti va na que se apoiaba) podería ser un
paso cara adian.te no longo e dificil cami ño para recompoñe-la convivencia pacífi ca dos diversos pobos que, ata 1.991,
constituían a antiga lugoslavia.
Na foto: Ó día seguinté da insurrección
popular que provocou o cambio de réxi me en Belgrado, un soldado serbio bícalle
a man a un sacerdote ·ortodoxo.

Agora Kostunica debe como gobernante. satisfacer eses desexos do pobo.
Serbia ten con el a oportunidade de
renacer como país libre e democrático
e con ela tódolos Balcáns poden entrar
na vía do desenvolvemento e de mellora nas súas condicións de vida. É verdade que a panacea á que a invitan os
países ricos do mundo non está exenta
de contradiccións, dado que a liberdade vese ameazada coa inxustiza social e
mentres unha minoría vai conseguindo
o poder económico unha gran maioría
vese obrigada a vivir privada de moitos
be.ns sociais e económicos que lles permitirían subsistir dignamente.

Os cidadáns serbios chegaron a cansar coa leria, demagoxia, patriotismo
barato e a propagarida do anterior réxime. Desexaba levar unha vida normal,
A nosa esperanza en que a loita pacícobrar salarios decentes e con puntua- ·
fica
da sociedade civil serbia acade os
lidade, ter asistencia médica e poder
seus obxectivos: unha vida de liberdaquentar a casa ~o inverno, aspectos
de, de respecto dos dereitos humanos e,
todos que conforman unha vida digna
e de un mínimo de calidade.
en definitiva máis humana.

e··· · · · ·

ENTREVISI~

ANA VILA.MONTERO, UNHA PRESENCIA
SO_LIDARIA EN NICARAGUA
. ¿ Ouen é esta Ana que ven fa/ar de pobreza neste.país de novas ricos onde consumimos
coma tolos e gardámo-las nasas miserias, os nasos excluídos
nos faiados escuras da nasa sociedade opulenta?
¿ Ouen é esta Ana Vi/a ·q ue un día decidiu cambiar de bando e de xentes indo a vivir ó
recuncho de Tepalón, Santa Ana~ El Tabacal e Aguas Agrias da pequena· Nicaragua?
¿ Ouen é esta Ana Vi/a Montero que vén aquí fa/ando de palabras antigas como xustiza, .
igualdade ou solidaridade, xustamente aquí onde estamos a esquecer o seu significado?
Ana · Vila Montero é ·unha muller
que naceu en Lugo, que sefixo mestra
e optoit polo mundo rural galego, e
qite un día colleu as maletas e foi
parar a un pequeño país centroamericano... ¿Onde atopaches a forza para
unha opción tan radical?
H ai exp riencias que gravaron fondamcnt a miña vida. Cito dúas: o
gu vivín d m n da xente obreira,
mulleres h m s d barrio do Pilar
n M adrid. 1 e p rtaron un sentir
n v n mifia vida. eles aprendín
qu ~ n n h i pobr
nón empobreou tro momento clave foi o
m u nac· m ento á galeguidade da
m an do pobo d Euscadi. Ali naceu a

aprendín que
non
hai pobres
,
se non
empobrecidos
miña conciencia galega. É xustamen~
te e ta forte raíz galega a que me
axuda a vivir no pobo e co pobo de
Nicaragua.

Aproveitando a túa condición
de mestra, un pouco de xeogr~
fia: sitúanos no escenario de teu
traballo.
Agora e tou en Nicaragua, un novo
p aí ó qu ch egu i por un gob erno a
fa or do pobo, por un goberno que
repartía terra qu levaba cultura e
pr moción e qu daba aúd . E u en-

· · ······ · ·e

tín que, do mesmo xeito que
Nicaragua está en débeda; esmagado
pola débeda, eu estaba en débeda cqn
este novo pobo, pois con eles coñecín
un novo xeito de vivi-lo evanxeo.
E baixando ata a túa pregunta, traballo na zona rural da provincia de
Granada, á beira do río Malacatoya e
a carón do volcán Mombacho, perto
do gran lago de Nicaragua, nos
pobos de Tepalón, Aguas Agrias,
Santa Ana e El Tabacal con xente
labrega, que busca na terra o poder
VlVlr.

E falernos agora dese traballo
máis polo miúdo.
"O rostro nica é o rostro de xente que
quere sobrevivir':
Despois de profundar moito, de
darlle moitas voltas, de meter non as
económico é importante, pero para
dúas serrón as catro patas, chegamos a nós, a nosa mística é medrar como
un novo xeito de face-las cousas:
persoas, solidarios, en amor ós seus,
crear grupos de traballo e de formasentindo a forza do grupo á hora de
ción, de solidariedade e de economía loitar, á hora de reclamar ás institu:concreta, a que permite vivir ó
cións para mellorar a súa vida. A nosa
tem.p o que medran como persoas.
· loita non só é económica, serrón
Así fomos creando, cos fondos que
tamén social, cultural, e a tódolos
nos chegan desde aquí, pequenos · ruve1s .
proxectos, o que nós chamamos
N este intre as micro empresas que
nlicroempresas, nas que a xente traestán funcionando, e a xente gañando
balla, gaña cartos e ademais ten . un
cartos con elas, son tres pulperías (tenlugar onde xuntarse, un lugar que os
das), tres panaderías con forno propio
acolle .p ara compartí-la súa vida e
e venta directa do pan, tres muíños
buscar un compromiso coa súa
onde a xente moe o seu millo e o seu
comunidade, un lugar onde se exerce
ca¿ao, que non é o cacao de aquí, é
a solidariedade e onde se denuncia o
cacao puro, dous pequenos talleres de
que é inxusto
costura e outro de esponxas, outro
Para nós, mm lugar onde a xente
máis de artesanía, un trillo e dúas
pa a fame, onde soportan erifermida- bloqueiras de cemento para bloques
des, onde loitan por sobrevivir, o
de construcción.

\
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¿E a xente?, ¿como é o rostro
da túa xente, dos homes e das
nenas, dos vellos e das mulleres
que viven a carón da túa vida?
O rostro da xente é un rostro con ·
moita dor. Cando eu cheguei a
Nicaragua, a xente sorría, tiña a ledicia nos rostros . Agora teño que dicir
que xa non hai a alegría que eu descubrín ó principio. Vense máis rostros
de dolor, xente con anguria, esmagada pola situación política e económica do país . Neste momento o rostro
nica é o rostro de xente que quere
sobrevivir.
Teño lido non sei onde que a
situación de Nicaragua é tan
dura que a clase media a forman
agora os que traballan para - as
ONG. ¿Como é a situación política actual?

Cando eu cheguei
a Nicaragua, a
xente sorría, tiña
a ledicia no rostro.
Agora vense
rostros de dolor
Aínda que ~on é un tema que me
guste teño que denunciar que as institucións de Naicaragua non están ó
servicio das persoas. A corrupción do
goberno é dun nivel escandaloso. O
actual goberno de Amoldo Alemán é
un goberno claramente denunciable.
Pero o ni.áis triste é que oposición
política de Nicaragua, esa oposición
na que o pobo podería atopar a súa
forza e a súa .esperanza de cambios,
está traicionando ó pobo. Foi un partido revolucionario 1 no seu tempo
que agora esqueceu ó pobo. E teño
que dici-lo mesmo dos outrós poderes e institucións como a Igrexa
Católica .

A na co n J ua n Ant o nio Pint o en Lugo

Respecto ás ONG hai moitas que
están nunha postura moi boa traballando pola xente, pero hai algunhas,
e teño medo de dicilo, que apoiadas
por poderosas forzas están a destruílo pobo, un pobo que tiña un alto
nivel de organización e .de conciencia. Temo que hai intereses moi fortes
de introducirse no país para a desfeita da organización popular: velaí o
novo rostro do liberalismo capaz de
crear figuras tan _abominables que co
disfrace de ONG están a dividir á
xente. Na nosa zona chegou algunha
delas e desfixo parte da nosa organización, mesmo comprando xente que
tiñamos xa preparada .. Diante delas ·
temos que adoptar a postura evanxélica de estar vixiantes
ser . astutos
como serpes porque o dano que fan ·
é grande.

e

Unha pregunta ma1s: ¿Pode
haber~ perigo de que a xente se
afaga a vivir das esmolas e da
axuda externa?
Sí, por iso estamos a facer a cotío
unha reflexión sobre o noso propio
traballo e que os pequenos pasos que
damos, as microempresas que estamos
creando s~xan capaces de camiñar
· autonomamente. Arestora 1nesmo
están a vivir unha experiencia nova: a
creación dunha fundación que vai ser
levada e dirixida por eles e nós pasa-

· mos a un segundo plano e quedamos
fóra desta fundación. Tratamos de
que a xente, o pobo nica sexa o dono
da súa vida, do seu traballo, que busque camiños e que sinta que o seu
pequeno poder é un poder que lles
pertence sen que ninguén de fóra lles
condene a unha ·eterna minoría de
idade dicíndolles serÍ1.pre o que teñen
que facer. E se as c~usas non van tan
ben como nosotros pensamos, pois
non pasa nada, cadaquén ten os seus
propios ritmos e o seu futuro teñen
que construilo eles . E os seus fillos, as
súas filias pequenas teñen que ver que
as súas nais, os seus pais son capaces. e.
poden protagonizar a súa vida.

Ti insistes moito no papel protagonista da muller como constructora do presente e do futuro,
se é que hai algún futuro para
Nicaragua, que coido que si.
Hai pouco preguntábanme qué me
daba forza para seguir. Eu sinto que
saco a forza do pobo. Contaba a un
grupo de xente · amiga de Madrid,
que eu non sei qué me pasaba pero
que a forza que tiña dentro era un
agasallo de Deus. Con eles reflexionaba sobre a marte que está sufrir o
pobo de N1caragua qu~ eu penso que
alg? así como o gran que podrece
antes de dar unha nova vida.

e ······

E

EVISTA

N este sentido teño que dicir que a
m uller é a esperanza:· ela está afeita a
loitar por traballar nun país onde os
homes non as deixan traballar fóra de
casa. E traballando fóra sacan uns cartas que revirten noutras persoas.
Todo o que a muller recolle co seu
traballo vai integramente á súa familia. A muller é a máis empobrecida,
non digo pobre, primeiro pola situación do país, e segundo pola situación de machismo que soportan. Por
iso digo que a muller é a esperanza,
pola súa enorme capacidade de traballo, de aguante e de sufrimento

Cando unha persoa coma ti
ten a oportunidade de saltar
nunhas horas desde ó terceiro
mundo ata o mundo opulento,
¿que sente cando se pasa do lado
duro ó lado soleado e amable do
mapa?
u s ntim nto , o prim iro
fur d tri t za cando vexo
nte e aquí
mái rico, coas capaid de mái fondas que e tán como
afogadas .Vi x o a xente moi preocupada por ter, con moitas horas de traballo, corre~do de aquí para alá, con
moita ansia polas cousas. Vexo na~

............
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cristiá de Guadalupe de Madrid, que
persoas uns valores moi fortes que
me fai senti-la súa proximidade, e
están agachados e. que xorden cando
outra xente de Madrid que estiveron
falas e profundizas con eles e din que
connosco en Nicaragua; outro grupo
non están contentos de ser así.
. O segundo sentimento e de alegría de Miranda de Ebro e xentes doutros
grande porque- estou a sentir moito . países que estiveron traballando ali. É
dificil citar a todos porque hai moitas
cariño da xente. Anímanme moito,
que apoi~n a nivel individual.
persoas
fan visible a súa solidariedade. Con
eles é moi fácil rezar, falar das miñas
"O que loita un día, é bo, .º
angurias, dos meus medos, das miñas
que loita un ano é mellor, o que
loita a vida enteira é imprescindible", dixo, ·· ¿Violeta Parra?,
¿Cando vai rematar· a loita da
'imprescindible' Ana?
Iso só Deus o sabe: Eu agora penso
máis como a xente nica e non coma
nós que programamos, facemos planes e logo chegan cousas que nón ·
buscas en Nicaragua. Eu agora non
esperas e saen por outro lado. Eu
sei onde vou traballar. ali, porque
todo o meu traballlo ata agora xa está teño as miñas angurias, os meus
medos, non sei cómo vou traballar
entregado.
nin cómo vai se-lo futuro pero teño
claro que quero seguir. E se algún día
Non podo deixar de preguntar qué grupos te apoian tanto a volvo á miña terra, pois seguirei traballando aquí.
nivel económico como humano.
Moitas gracias palas túas respostas,·polo
. Mira, apóiame moito o grupo
AXUNICA de Lugo, e tamén algun~ · arrecendo duro e forte das túas palabras,
ha xente que vai por libre, un pouco pola vida que albiscamos detrás desas
ácrata e que non lle gustan as ONG, palabras, e pola túa presencia· solidaria en
nin ·as organizacións; a comunidade
Nicaragua .

Tratamos de que
o.pobo nica
sexa o dono·
da súa vida

BIBLIA POPUI AR
GALEGA (BPG 117)

Xosé Chao Rego

,

IAVE CONTRA O·S BAALES
1 Reis 18
A Omrí, que reinou en Samaría 22 anos, sucedeuno o seu fillo
Axab. Consosnte á hisoria profana, aparece coma un bo rei 1
1. Pasado moito tempo, ó cabo de tres anos, chegoulle a
Elías esta palabra do Señor:.. - "Vai e preséntate a Acab,
que quero mandar chuvia á terra. i. E Elías foi para se
presentar a Acab.

A causa foi impulsada pala raíña Iezabel, que emprendeu unha campaña cotnra o culto a lavé.A raíña inÚoduciu na corte o culto a Baal e ocn
el un numeroso séequito de servidores entre os que a Biblia canta ssacerdotes e. a 450 profetas de Baal e 400 da deusa Axera, que comían
á mesa de Iezabel.
17. Cando Acab viu a Elías, díxolle:· ··-¿Es ti, rína de Israel?".
18 E el respondeullee: - "Non son eu a ruína de Israel, senón
ti e a túa familia, porque abandonáste-los mandamentos do
·
Señor. 2

Elías, profeta solitario, establece un singular desafio:
canta 4 5 O profettas de Baal. Dilles:
25. "Escollede un becerro e preparádeo vós primeíro, porque sodes máis.
Despois, sen pegarlle lume, invocade o vaso deus.". 26. Eles colleron o becerro que lles deron, preparárono estiveron invocando o norri.e de Baal dende
a mañá ata o medio día. [. .. ] 27. Polo mediodía, Elías dicíalles con burfa: "Berrade aínda máis, pois, anque el é deus, pode estar entretido, de conversa
ou de viaxe, tamén pode ser que durma, e que haxa que espertalo. 3

e

Tralo fracaso, Elías búrlase .e prepara un altar cun becerro esnaquiz ado e
púxolle leña enriba.

1 O Deuteronornista, ue fai a revisión da enteira Biblia, non lle perdoa
que casase
coa
rama fenicia
Iezabel O paso que deu a nova
política relixiosa foi enorme: Acab
constrúe en Samaria u n templo ó
deus cananeo Baal e á súa compañeira Axera coma santuario oficial
· para unha parte da poboación. A
causa está que arde:

2 Principiaba así un perigoso sincretismo, que é un sistema relixioso
que mestura varios credos e formas
relixiosas diferentes Dende entón
disttínguese entre profetas verdadeiros e falsos, e resultaba un desconceerto ver que o rei Acaz tiña
na
súa corte 400 proefetas que
falaan no no;me de lavé.
3 Entendíase que, dadó o valor vital
do sangue, tales prácticas eeran eefficaces.

ta1tve canrra saa1

36. Chegada a hora da ofrenda, o profeta Elías achegouse ó
altar e rezou [ ... ] 38. Nisto caeu un lume do Señor, que consumiu o sacrificio, a leña, as pedras e o po, e secou mesmo
a auga da gabia. 39 Cando a xente o viu, postrouse toda polo
chan e exclamou: - ·¡o Señor é o Deus verdadeiro!". 40 Elías
díxolles ·entón: -"Prendede os profetas de Baal, sen que escape ningún". E eles prenédronos e Elías fixoos baixar ó
torrente Quixó, onde os matou. 41.
Desspois <liso, Elías '
díxolle a Acab: -Vai comer e beber, que xa sinto o estrondo
da chuvia. 42 Acab foi comer e beber, mentres Elías subía
o cu.me do Carmelo. AH sentou dobrado cara o chan, coa
cabeza entre os xeonllos.

_
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A INTOLERANCIA ANTIEtUMÉNICA,CONTESTADA.
UNHA AVALIACION DA ·REPERCUSION DO
.
·DOCUMENTO "DOMINUS IESUS"
A comezos de setembro o cardeal Joseph Ratzinger, Prefecto da Congregación para a
Doutrina da Fe, publicou o documento HDominus lesus. Declaración sobre a unicidade e
a universalidade salvífica de Xesús Cristo e da lgrexa ~, Causou rexeitamento por todo o
mundo, dentro e de fóra do catolicismo, sobre todo por parte das igrexas protestantes,
que se sentían atacadas. E non era para menos, xa que o texto vai na dirección contraria
do rumbo ecuménico do Vaticano //. Afortunadamente, outro cardeal, Cario Maria
Martini, contestou a Ratzinger asegurando que Ha posibilidade de lograr a plena
salvación non é prerrogativa exclusiva de quen está dentro dunha igrexa ~,
Un documento plúmbeo con
varios puntos polémicos

xións, pero alerta ós católicos contra

O documento de Ratzinger, ratifi-

as ideas relativistas que consideran

cado por Xoán Paulo II, é un pesado

"unha especie de fundan;ientalismo afirmar que existe unha verdade uní.versal, e
veno coma un atentado ·contra o espírito
moderno, unha ameaz a contra a tolerancia
e a liberdade". Afnda recoñecendo que
o Concilio falara da "gracia salvadora de
Deus que chega Ós non cristiáns", afirma
Ratzinger que a Igrexa non pode ser
considerada una vía de salvación
"xunto ás outras relixións, que por iso
serían equivalentes á Igrexa", cando a
estas non corresponde "a orixe divina
e a eficacia salvadora"(n.21).

t x to d 36 páxinas, divididas en 23
punt s; algún deles implican un paso
atrás n

um ni rno, pechando o

di: ! g , v lv nd á h x manía católi a. E atzin g r utiliza un ton agr sivo
ntra a demais onv sións, def; ndendo a pureza do dogma, abafado,
segundo el, palas" teoloxías relativistas"
que miran con indulxencia a tódalas
relixión , convencidas de que "tanto
vale un ha coma outra" .
A Igrexa non debe renunciar .á
Verdade -afirma Ratzinger- por
defender unha "falsa tolerancia relixíosa". "A Igrexa de Cristo --di o documento- subsiste unicamente na Igrexa
Católica"(n.16), única que ofrece salvación "co111pleta e universal".
O texto fala positivamente das
Igrexa ortodoxas que manteñen a
Eucari tía e unha xerarquía similar á
de Roma, p ro exclúe ó protestant , c ntrado na figura de Cristo. _Das
conb ión prote tant
di que "as
Co 1111111idades eclesiais que 11011 co11servaro11 o Episcopado válido e a en uf11a e
Íntegm sustancia do 111isterio eucarístico,
11011 s01i' Igrexa en sentido propio"(n.17).

···········e

Fala de respecto palas outras reli-

As

reaccións

de

xornais

libre, tam.ér; se poden salvar ¿para que termar dos mandados dunha Igrexa?
Vida Nueva, revis~a da Igrexa española, editorializou sobre a "inoportunidade!' do documento ·e o freo que
supón ó diálogo interrelixioso, ao
traballo misioneiro e á investigación
teolóxica. O diario católico francés

La Croix, máis duro, sinaloµ que "o
absolutismo .que se pecha sobre si mesmo
pode facer máis dano que unha xusta
relativiz aÚón · que permita abrirse ó
outro ". E no mundo máis laico, El
País dedicoulle amplo espacio ó
longo de varios días, con información e opinión, que os bispos consideraron "unha información sesgada".

e

revistas
Houbo críticas desde fóra e desde

As reaccións dos protestantes
O

Consello

Ecuménico

das

dentro da Igrexa católica. O propio

Igrexas, que agrupa a 33 7 igrexas

Papa viuse abrigado a facer algunhas
"precisións" ó docmnento, pero sen

protestantes, rnostrou o seu malestar e

aportar nada importante.

Irimia falou do documento no seu
editorial do número 587 e nun artigo de Bernardo García Cendán
(" Unha aposta moi radical"), no que
este recoñecía con humor que esta
reacción xerárquica "resulta moi humana", porque "se os que pertencen a
otttras confesións, ou 111esnw andando por

recordoulle a Roma: "Qué traxedia se

o testemuño do cristianismo fronte a un
mundo torturado quedase escurecido polas
proclamas das distintas igrexas sobre a
súa auto~idade e status, por moi impar.tantes que sexan ". O primado da
Igrexa Anglicana, George Carey,
manifestou: "A Igrexa Anglicana non
acepta estes ataques, xa que comparte o
mesmo Deus, e vén ser unha Igrexa

Victorino Pérez Prieto

Católica e Apostólica, coma a romana".
O presidente da poderosa Igrexa
Evanxélica Alemana, Manfred Koch,
afirmou que o documento "ven negalo principio de paridade no diálogo ecuménico,". E o pastor . Jean-Arnold
Clermont, da Federación Protestante
Francesa, apuntou: "Contrasta coas
invitacións á humildade e á apertura ós
outros fe itas pola Igrexa Católica durante
o ano xubilar".
As reaccións dentro da Igrexa
católica
A primeira reacción foi a da
Conferencia Episcopal Brasileira,
a meirande do mundo católico : "A
Comi~sao Episcopal do Br~sil deseja rea-

firmar o seu compromisso ecumenico.
Manifesta a todos os cristaos a estima da
Igre.Ja Católica que os reconhece .Justificados pela fé e incorporados a Cristo e os
abrafa com fraterna reverencia e amor. ..
Acredita que o movimento ecumenico, surgido entre os irmaos e irmas de outras
igre.Jas para restaurar a unidade de todos
os crista.os, é urna obra do Espíríto
Santo ... ".

Veu logo un artigo de Leonardo

Boff, titulado ]oseph Ratzinger: ¿exterminador do futuro? Sobre a "Dominus
Iesus ". O teólogo brasileiro, fai unha
intelÍxente e· durísima crítica: "O car-

mundo (Xn 1,9) ... blaifema do Espírito
que sop'ra onde quere (Xn 3, 8) ...
E, en fin, un coidado documento
asinado por 73 dos mellores teólogos católicos do momento, no que
se refuta o documento de Ratzinger.
Afirman que o seu estilo parece
"máis próximo ao intransixente Syllabus
de . Pío IX , que ós documentos do
Vaticano JI", e ten" expresións certamente efensivas para as persoas crentes de
outras relixións". Para eles, o cardeal
Ratzinger "mostra unha clara insensíbilidade ante algúns dos logros acadados ao
longo de varias décadas de actividade ecuménica, tanto no terreo doutrinal coma no
pastoral", ademais de ser sumamente
. inoportuno no contexto do xubileo
2000. Son teólogos de 15 países, tan
coñecidos como Hans Küng,
Leonardo Boff, Jon Sobrino, Ross
Mary Radford-Ruether, Ana María
Bidegain. E outros máis próximos
como Castillo, Díaz-Alegría, Casiano
Floristán, Forcano, Miret Magdalena,
G6nzález-Faus, Gómez-Caffarena, .. .

deal J Ratzinger bríndanos Ün documento doutrinario ... no que se expón cal é a
visión que unha parte da· Igrexa ... ten da
revelación. .. e do diálogo ecuménico e _ e Andrés Torres Queiruga.
inter-relixioso ... O futuro que presenta é
O documento vaticano e o docuaterrador, pero absolutamente coherente co mento dos teólogos evidencian dúas ·
sistema que a Igrexa xerárquica vaticana teorías sobre a salvación. Estes rexei- tan afirrn.acións do documento vatielaborou ó longo dos últimos séculas ".
cano como que "os non cristiáns obxecO artigo está divido en 4 puntos: 1)
"A inaudita agresividade dun cardeal tivamente atópanse nU;nha situación gravemente deficitaria se se compara coa de
tímido", no que resume as afirmacións dicindo con humor: "Cristo é o aqueles que, na Igrexa, teñen a plenitude
único camiño de ·salvación e a Igrexa ten dos medios salvadores".
E . velaquí o dilema fundamental:
a peaxe exclusiva. ". 2) ''O capitalismo
xerárquico romano", no que afirma que ¿Só "salva" a Igrexa católica? Cada
este docum~nto é tipicamente secta- vez máis xente pensamos que a
Igrexa. non ten a exclusiva. Máis
rio e totalitario, pechado en si
aínda, Queiruga di rotundamente
. mesmo. No 3) "Erras teolóxic~s que Jan
inaceptable o documento vaticano". Non que a expresión 'J6ra da Igrexa non hai
anuncia a centralidade do amor, nin salvación" hoxe sería "monstruoso
seguir dándoa por válida" e que
predica a i~portancia decisiva dos
cómpre un encontro respectuoso e
pobres. Ademais "ofende ó Verbo · que
un
enriquecemento mutuo.
ilumina a todo ser humano que vén a este

e ··············
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A PARTIR DE HOXE.
UN FORTEABRAZO PARAAS
NOSAS VIDAS NA ALDEA.

A PARTIRDE-HOXE
Manuel Regal Ledo

Un abrazo.forte para a aldea e para a
xente que vive nela. Xorde así o novo traballo de Manuel Regal Ledo que unha
vez máis enxalz a os moítos valores que
nesta xente e nesta vida hai. Bspertando
en nós d esperanza e o soño do porvir.
A PARTIR DE HOXE, que é
concibido polo autor como un apoio
para quen lle vexa ou lle queira ver
sentido a vivir no mundo rural galego. d hoxe, introdúcenos nunha dualidad : a do relato e a da realidade.
Esta dualidade vaise reflectir nas dúas
part s nas qu o libro aparece dividid
ns -guindo ademais unha
xi 'n do t xto cos lectores
va1 pl . mar na prim ira parte
n s cguint s asp t
UNHA ALDEA COMA CALQUERA AS NOSAS
A travé das persoas (que non peronax s) que coidadosamente se nos
van presentando no relato: o André
da Fernanda, o M anuel de Cauto, o
Silvino, o Martiño da Pepa, a Felisa, a
Albina do Granxarón, a Camuña, o
Felipe e o Roberto, reflíctesenos a
ituación que e vive na aldea de
Santa U xía do Monte, aldea que ben
podía er calquera das nasas. Aparece

O documento é
"indulxente" cos
ortodoxos, pero
implacable cos
protestantes.

do

achega moito xa que a moitos nos

Anselnuño, o vello sabio do lugar

traerá un recordo cariñoso do naso

que reflicte nas súas verbas a sabedo-

Aniceto que sempre foi un aloumiño

ría de toda unha vida. Quizais sexa

para a nasa lingua e tamén para a

neste punto onde o . relato se nos

nasa historia de labregos, recollendo

ademais

"o

personaxe"
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Eva Prieto
nos seus ditas a filosofía do na so
PARAAXUDARNOS A ESPERTA-LA N OSA REALIDADE
entorno rural.
A realidade que se nos presenta por
Coas experiencias vitais de cada un
medio
desta aldea, Santa Uxía do
deles: Qs seus medos, as súas angusMonte, xunto coa realidade do espítias, a súas preocupacións, o seu soño
rito de Xesús que move ,ós protagopor mante-lo vello espírito da aldea,
a súa esperanza por un futuro novo e nistas a actuar dese xeito vai espertamais xeitoso, as formas de loita que la nasa realidade. Comezando aquí o
que sería a segunda parte do libro,
de cada un se desprende xunto co
que como ben indica o seu título:
fondo agarimo que senten palas formas de vida da aldea tan pouco valoradas . Seguramente o máis sorprendente é que irnos descubrir moitas
causas que ternos en común con
estas persoas .
Por medio do . espírito de Xesús
que move primeiramente ó André_,
para buscarlle solución a un problema que se acabará convertendo na
experiencia máis bonita dos que se
Guía para o traballo nos grupos,
suman a traballar nese proxecto con
va1
dirixida
ós
Grupos
de
el. Dando vida a unha parroquia _Movemento Rural Galega, e a calmediante a constitución dun grupo
quera persoa ou grúpo que de todo
que se vai sentir capaz de pararse a
este labor se queira aproveitar. Vainas
reflexionar sobre a vida e sobre a súa servir para a partir dela facer unha
función non só comunitaria serrón análise exhaustiva de tódolos feitos e
parroquial a nivel d'e igrexa. Senda
sentime_n tos que aparecen reflectidos
capaces de ir aceptándose cada un
na primeira parte, intentando esprecomo é. E de ir creando espírito de
mer todo o contido ata poder comXes(ls , para facer ós máis partícipes paralo coas nasas propias vivencias e
por suposto coas de Xesús . De aí que
del.

manter vivo o
·vello espírito da
aldea nestas.
novas mane1ras
de traballar
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Manolo vaia estructurando esta guía
en trinta apartados, dos que tamén
consta o relato, e estes en subapartados q':1e indican o xeito a seguir.
Servindo de apoio, pois, para todos
aqueles que 'queiran man ter vivo o
vello espírito da aldea nestas novas
maneiras de traballar', como nos di o
Manuel do Cauto ó final do relato.
Construíndo un soño, "por soñar que
non quede", que nos pode axudar a
vivir dun xeito novo,' valorando e
agradecendo todo aquilo que sentimos e todo aquilo que ternos. E para
facer realidade ese soño ternos que
comezar A PARTIR DE · HOXE a
loitar, polo naso xeito de vida como
se merece.
UNHA VEZ MÁIS,AGRADECIDOS
Finalmente agradecerlle a M anolo
que unha vez máis acolla á aldea e ás
súas xentes no seu colo p ara coma
sempre agarimalas e coidar delas
como tan só el sabe., Hai moitos anos
puxo a semente da ledicia e do soño
en nós ..... quizais tamén tard_emos en
recolle-lo froito m ais xa nunca nos
esqueceremos deses agarimos doces e
buscadores da nasa felicidade e do
naso benestar.
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Lidia e Valentina

... E deixáronnos coa palabra na boca. Nin abur nos dixaron dicirvos ... é que
houbo un pequeno problema, como ben poderiades observar, no último número. A informática puido máis ca nós e foinos un anaquiño doutro "capítulo" que
tiñamos empezado e non tiña sentido ·alí, así que na últimá Irimia sobraba o último parágrafo ... ¡tivestes un adia~to!.
N ós hoxe continuamos aquí co da influencia do u tras linguas no léxico galego. Aínda se ha de ver se vai des ta ... Seguramente que non vos sorprendes tes ó
saber que lles callemos ós franceses, ós italianos, ós cataláns .. . algunha que outra
palabriña, xa que están aí á beira. Pero o legado das linguas .indíxenas de
América, havos chamar máis á atención; observade qué palabras callemos:
do caribe (Antillas): tiburón, ca.no a, caníbal .. .
do azteca (México): cacao, chocolate .. .
do guaraní (Paraguay): tapioca ...
do tupí (Paraguay): caucho ...
do maia (América central): cigarro ...
do algonquí (América do Norte): tobogán ...
do taíno (Antillas): furacán, caimán ...
dP qu chua (Ecuador, Perú, Bolivia e norte de Arxentina): pampa, coca,
alpaca ...
E poderiamos seguir, entre outras, con palisandro (tipo de madeira) ou colza do
holandés;Jeldespato, cinc, cobalto , acordeón do alemán; rublo, bolchevique, zar do ruso
(¡ c mo n n!); cábala do hebreo, catre do sanscrito, bo~izo (sacerdote budista) do
p n '·s, ba111b1í do malaio; banana, cachimba, cola, chimpancé de linguas africanas ...
¡M nud m aic ! Para que despois se diga que non entendemos de idiomas ... N n p nscdc que omos nós os únicos que tomamos léxico prestado, as ·
utra línguas fan m smo, ¿ou que pensades?
;:d ando de lingua , ¿ abed s cantas hai no mundo? Pois entre 3 e 6 mil, din os
e perto . A diferencia é alta porque uns chámanlle linguas a todiñas cantas falas
hai diferente.s, outros discuten sobre se a metade delas só son dialectos ... e logo
para ir dar co tupí ou co mandingo (que vos é africana) pois ... ¿E xa. estades
,facendo o cálculo de cantas tocan por país?
Saberedes que no noso planeta ternos pouco
máis de 200 países, co cal a conta non é complexa, tocan a moitas linguas por país. Hai países con varias linguas (moitos, non só
España) e hai linguas que están en diferentes países: 6 vasco fálase en España e
Francia, o francés en Francia, Bélxica,
Suíza ... Diciinos que se fala entendendo
que hai xente ali q~e o mama, que o ten
de lingua materna, porque se por falar é,
incluso nós ... chapurreamos unhas palabriñas. O caso é que non se corresponden as comunidades lingüísticas coas
políticas, os países agnipan dentro varias
com.unidades lingüísticas (e .étnicas, culturais ... ) e ó mesmo tempo hainas que
quedan partidas en dúas, ou en tres ... Ah,
pero isto ten que quedar clariño así que
hoxe cortamos nós e acabamos de contalo o próximo día.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Pernútaselle ó Irimego
por unha vez, alomenos,
un ~scurso, alporizado
sobre a educací6n dos nenos .
2. O primeiriño: parece
un abuso e covai-día
poñerlle-la man enriba;
que é delicto eu diría.
3. Outra cousa é que nun pengo
a persoa maior torza
facendo, polo seu ben,
demostración da súa forza.
4. Pero este recurso á forza
con calmaa, non é castigo;
é lexítirn.o e inda mesmo,
necesario, como digo.
5. Hai que ter moito coidado
porque nos di a experiencia:
non castigan cando deben,
mais ó perde-la paciencia.
6. Hai xente que de continuo
failles ós nen os chantaxe:
con prermos ou ameazas:
isto cáusame carraxe.

7. Pero o · peor de todo,
e que o neno, día a día,
medra pero non acacia
progresiva autonomía.
8. Os psicólogos descobren
que xa dende tenra idade
o meniño desenvolve
máis responsabilidade.
9. Deberá ir tomando parte
nás decisións . daa súa casa;
se non, será un convidado
que nunca de bebé pasa.
10. A familia fai un filio
pero aínda é máis verdade
que fabrica un obxecto
que é da súa propiedade.
11. "Meu papá, rniña mamá",
e permítase a ocasión
de ver que o nome propio
cede ó nome de función.
12. En definitiva educa
quen todo ó longo dos anos
axuda á rn.edranza libre
auténtico, sen enga~os .

