"É coma o fennento que unha muller
· amasa en tres medidas de fariña "
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EDITORIAL EMPRESARIOS E
FAM 1LIA Que na Confederación de Empresarios de
Galicia se descubra un burato de 1000 millóns de pesetas
non é un asunto calquera. Que eses cartas teñan que ver
cunha xestión dispendiosa, incontrolada e posiblemente
corrupta dos fondos e subvencións públicas para formación continua e ocupacional, é un agravante moral e legal
de consideración. Que haxa indicios de consentirnento
por parte da administración responsable, podería converte~
lo tema mm escándalo ..
A partir da infonnación recabada e da publicada, o presidente dimisionario da CEG, sr. Rarnilo, non andaba desacertado ó describí-la situación nestes termos: son responsable, non culpable.
Entre os traballadores e monitores que prestaron os seus
servicios na entidade máis representativa do empresariado
galega, .son ben coñecidas as .destrez as á hora de xestionar
subvencións e programas · daquel a quen
Rarnilo consider~ culpable, que non é outro
que Rafael Sánchez
Sastre, que fara ata hai
poucos meses a súa
man dereita e secretario
da
CEG.
Formadores contratados que asinaban facturas por unha cantidade
debían
mgresar
e
nunha
consultora
amiga a metade do gañado co seu traballo; alugeres a prezos astronómicos de aulas na Área Central; cursos de formación para os seus técnicos a todo trapo en paradores de
turismo; contratos substanciosos con empresas que, estrañamente, se repetían unha e outra vez a pesar da mala calidatle dos seus traballos; subvencións da Consellería para
contratar técnicos · dedicados á colaboración co Sevicio
Galega de Colocación, que en realid~de traballaban nos
asuntos ordinarios da Confederación .... .e faltan 1000
millóns.
¿Pódese montar todo isto sen que a adÍninistración competente, Consellería de Familia, teña coñecemento? A ninguén e lle escapan as "afinidades" e amistades persoais
entte e te ector do empresariado e altos cargos de Familia.
Unha familiaridade que levaba traza de cristalizar nunha
Fundación Pública para a Formación baixo o padroado da
Con llería, na que o agora cuestionado ex-secretario da
Confederación de Empre arios de Galicia, tiña un papel
protagoni ta .. "VI laí un interesante tema- para que profundien o xornali ta de investigación en Galicia, .se é que
queda algún e e hai algún medio non subvencionado que
xa qu n de publica-la úa conclu ións.
················e

O TRASNO QUIOSCOS E COMPANGOS Como me dixo o amigo Oca esoutro día: o meu avó que era labrego na Rígueira non tiña
máis remedio ·que ser ecoloxista; para selo un labrego de
agora, invadido pala agro-química, tería que estar convencido e , ademais, ter unha excelente formación técnica. E iso
seic;:a non interesa alá moito, digo eu, fóra das declaracións cara á galería e do verniz verde -máis ben
diluíble durante o traslado á península- dos programas europeos.
Co asunto
da vaca tola
galega · un
xornal descubríu
nada é real
ata que non
aparece nLín
medio- que
é práctica
habitual en
Galicia que
veterinarios
ucada un fai o que pode':
mspectores
da administración traballen, ó tempo, como veterinarios "de pago" das granxas da zona. En fin, que rern_atan por inspeccionarense a sí mesmos. Por suposto no
colexio de veterinarios non contestan e na Dirección
Xeral correspondente soubérono pala prensa.
Con iso das incompatibilidades dos funcionarios
tense feíto moita risa, pero aí nos vai moita da cali-·
dade do servicios públicos. Así, vén ó caso daquela
formación técnica e crítica que necesitan os labregos
á hora de usa-la química, o .de aquel da extensión
agraria que montou no seu día, tamén "en paralelo",
un negocio de agroqLúmicos. Así, pala mañá, aconse.:_
liaba ós productores, desde amáis abnegada das neutralidades públicas, sobre qué tipo de producto ía ben
e, á tardiña, vendía pesticidas e fertilizantes desde a
máis natural e proveitosa das parcialidades privadas.
Téñenme comentado doutro caso de dous profesores
confabulados: un recom.e ndaba, case como condición
para aproba-la súa materia, pasar pala pasantía do seu
compañeiro e, este, devolvíalle educadamente o faveir
na hora seguinte. E o da sanidade é canto sabido está
- na boca de todos, tódolos días.
'
Pero o triste do caso é que nin o labrego, nin o alumno, nin o paciente non din chía, porque están absolutamente convencidos, de tanto llelo escoitar ó veterinario, ó perito e ó profesor, que a pública é un
desastre e que só funciona a privada. A súa privada,
para sermos rnáis exactos .

BOANO\IA
OECO

Manolo Regal Ledo

A FESTA DAS POBRES
Dúas mulleres,
Dúas mulleres crentes en Deus,
Que lle abriron o corazón, a vida,
Que lle abriron o carpo e mailo espírito.
Dúas mulleres de aldea, cheas do Espírito,
Que andan camiños,
Que se prestan servicios,
Que se visitan e coidan
Coa o fan tantas mulleres de aldea.
Ámbalas dúas,
. Coma tantas outras mulleres nasas,
Levando a Deus no seu seo,
Nas súas mans coidadoras,
Nos seus pés camiñantes, activos,
No seu saúdo ledo e tenro.
¡Cantas veces elas e eles,
a xente pobre en carpo e en espírito,
levan a Deus consigo,
1

A CLAVE
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¡Feliz Nada/! (Le 7,39-45)

XAGG

case sen sabela!

Neste tempo de Nada! irnos ler o "evanxeo da infancia" que n·arra Lucas (Le 1-2).
Estes "evanxeos da infancia" (tamén o de Mt 1-2) son pórticos floridos de entrada
. ó .evanxeo: son relatos que o autor, sobre mínimas bases de tradición, compuxo

¡Cantas veces elas e eles,
a xente pobre en carpo e en espírito,

con moito agarimo e coidado, deixándonos uns preciosos cadros teolóxicos, e

atopan ó Deus agachado no seo dos pobres,

unhas mensaxes cristolóxicas, que neste Nada! irnos _admirar.

case sen sabela!

Lucas compuxo o seu evanxeo da infancia en dúas partes: 7ª ciclo das anuncia-

cións (Le 1,5-56) e 2 ªciclo dos nacementos (Le l ,57-2,52). En ámbolos dous ciclos

¡Benditas mulleres,

Lucas dispón un paralel ismo case perfecto entre Xoán o Bautista e Xesús: anuncia-

que nos inician nos camiños da vida,

ción de Xoán e anunciación de Xesús; nacemento de Xoán e nacemento de Xesús.

nos camiños de Deus!

Atentos a estes paralel.ismos: están en función de anunciar a Xesús, como Mesías
e como Filio de Deus. O Bautista xa dende agora serve de contraste e de precursor.

¡Benditas mulleres,

Cada un ha destas partes remata cun canto: Magníficat (ciclo das anunciacións),

que falan e entenden

Benedictus (nacemento de Xoán), Nunc dimittis (nacemento de Xesús). Atención a

onde a razón non chega,

estes canto"s: san · pezas preciosas da liturxia xudeo-cristiá mais primitiva: cantos

onde o corazón se fai abundante!

de pobres, cantos de salvación.
Neste domingo 4° de Advento, Noiteboa de 2000, os dous nenas, anunciados pero

¡Benditas mulleres

aínda non nacidbs, encóntranse dende o seo das súas nais e todo son

que senten- e gozan a Deus

parabéns:"Bendita tj entre as mulleres... , "bendito o froito do teu ventre", "ditosa ti

onde Deus pode ser sentido e gozado:

que ~riches... ". Porque Deus está presente nunha rapaza humilde que se fía de

nas terras humildes e dispoñibles

Deus (María) e nunha muller xa entrada en anos que, por ser estéril, non ten futu-

da tenrura inocente e da inocencia agradecida!

ro (Isabel). Deus é así. Por isa eu tamén me fe licito e vos mando parabéns de
Nada l.

¡Benditas mulleres!
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A PENEIRA
Hoxe está a medrar un ha

~onciencia

sobre os dereitos das persoas e dos
colectivos, pero existe un desleixo das.

RESPONSABILIDADES E D.EBERES que esixe
a Declaración de Dereitos Humanos para
cumprir con eles. Falla a vontade e
determinación política e persoal dos
mandatarios, da igrexa, das institucións
e dos individuos que no "Día dos
Dereitos Humanos desfanse" en boas
intencións pero sen acompañamento de .
medidas reais. O nobel de Literatura,
Wole Soyinka, na foto, e o~tros persoeiros acaban de redacta-la "Declaración
Universal de Responsabilidades e
Deberes" que abrigue a todo5i a facer
unha análise de cómo aplicar estes
dereitos no seu círculo de actividade.

A ABOLICIÓN DA
ESCRAVITUDE segue a ser
unha te"ima hoxe, e non só para os
movementos alternativos que están a
esixir un comercio xusto. É un berro
estarrecido de moita xente: 200 millóns
de nenas/os están a traballar nesta xornada dun xeito salvaxe e tamén aquí
ríos países chámados do "primeiro ·
mun.do". Ninguén se dá por informado
da prohibic:fón do traba_llo dos menores
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0 CEGO"

de Castelao é a nasa homenaxe a este artista no seu ano, pero

feito pala ONU en 1989 e así, unhas

tamén ós que privados da visión física gozan cos ollas do corazón. Podemos contem-

500.000 persoas, nenas e grandes, tra-

plalo no Museo de Pontevedra que el axudou a crear. Castelao é un dos protagonistas

ballan para a empresa de material

destas salas con máis de 1.- ooo produccións súas: manuscritos, debuxos, óleos, pro-

deportivo Nike, que vestiu e calzou a

xectos de decorados para as súas representacións, etc. Esta institución acolle tamén a

máis de 1.000 deportistas en Sydney por

mellar pintura dos séculas XIV ó XVI que podemos ver nestes lares, e tamén un ha mos-

220 pts cada día, mentres que a marca

tra moi ampla da nasa prehistoria.

gañou millóns e millóns. Todo isto ilustrado cun fotograma do documental
colombiano "Niños en la vía".

Desde o 8 o estado de

CHIAPAS, de 3 millóns de habitantes, canta cun

novo

presidente, Pablo Salazar, que gañou as eleccións ó omnipotente PRI despois de 71
anos. Son seis anos nos que está a buscarse o . respecto ás comunidades indíxenas
masacradas polo exército e os paramilitares. O novo líder comparte a fe dos evanxélicos con moitas comunidades, a dife_rencia do catolicismo doutros mandatarios pero
sempre mantivo unha relación cordial co bispo Samuel Ruiz e participou das conversas de paz co subcomandante Marcos ó que seguen estas dúas mulleres indíxenas.
Neste estado viven 4 familias galegas pero un dos que máis coñece a súa realidade é
Xoán Pedro Viqueira, fil lo de exiliados e neto do filósofo galega Viqueira.

·· ···· ······ ·· ··· o

Alfonso Blanco Torrado
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O. asasinat o de

ERNEST LLUCH supuxo unha inflexión

na

c~nciencia do

pobo, da sociedade civi l, xa cansa de tanta arrogancia por parte do señor Aznar que
mesmo lle nega o saúdo a demócratas como o lehendakari de Euskadi porque non se
prega ós seus dictados. Algúns falan de autismo pero está a perderse moito tempo ...
Este socialista catalanista refugaba a política dos partidos esclerosados, cada vez
máis afastados da sociedade que está a urxir máis diálogo .e solucións. O abismo ~
cada vez máis grande por isa moitos políticos non entenderon as súas fil las e a xornalista cando pediron diálogo, polo m~nos p·ara ser fieis a este intelectual tan nobre
que morreu por buscar saídas pacíficas en Euscadi. Na foto presentando ó seu
amigo, o alcalde de Donostia, nunha charla sobre "Procés de pau a Euskadi".

O RAMADÁN que comezou neste mes ·está a vivirse en varias c_omunidades do naso país, como na cadea de Bonxe-Lugo que ten regulado o seu réxime
de xaxúns para os detidos desta re lixión como tamén ó longo do ano os menús
especiais para eles. Na foto a comunidade musulmana de Vigo, constituida por
máis de 250 fieis, rezando na súa "mesquita" en Príncipe. Noutras vilas, como
Arcade, tamén teñen as súas celebracións, ás veces animadas polo imán, pero son
moitas as discriminacións que están a sufrir, pois, por exemplo, non cantan con
subvendóns para o mantemento do culto e dos seus imáns como noutras relixións
e tamén polo traballo que non sempre respecta as súas crenzas.

A opinión das ·ENERXÍAS

RENOVABLES cobra ' carpo
cando a central nuclear de Chernobil
volve a ser noticia e fainos pensar nas
moitas

centrai~

nucleares que non ofre-

cen as medidas de seguridade axeitadas,
sobre todo naquela zona deste continente. É na Asia oriental onde están a
montarse hoxe máis centrais deste tipo
pero son moitos os países que dependen
desta enerxía: Francia e Bélxica nun
·600/o e Suiza e Suecia nun 400/o. Tendo
en canta os seus riscos e o que custa o
desmantelamento de centrais como a de
Chernobi l, a enerxía nuclear é moi cara
en tódolos sentidos e un ha nuclearización masiva pode levará fin non só a
economía, tamén a vida.

A festa de Santa Lucía faiños lembra-las barreiras coas que se atopan tódolos
días

OS CEGOS/AS, por isa a Once de Vigo montou un ha rúa virtual

na que os cidadáns poden experimenta-los problemas dun cego na cidade con
este obxectivo concienciador: "Ponte no seu lugar", na foto dous dous edís de
Vigo fan o percorrido. Nesta cidade hai 650 invidentes que dobran en toda a provincia e que teñen que enfrontarse cada día a mil obstáculos imprevistos que as
.xentes lles poñen no seu camiño. Pero a Once discrimina tamén ós cegos estranxeiros que viven no naso país.

e·· · ·. . ...
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POLITICA

Tintxu

VOLVEN OS EMIGRANTES
Nestas datas próximas ó Nada/, empezan a chegaren de visita milleiros de emigrantes
galegas. Os máis próximos, doutras cidades españolas, virán me_nos tempo: non están
tan lonxe; pero os que veñen de a/ende o mar ou de diversos países de Europa adoitan
dispar dunha ou dúas semanas para cambiar de ano (nesta ·ocasión tamén de século e
de milenio), cos seas.
Unha ·vez máis vaJ;l ~emove-lo ferrete na ferida. E ¿el
non sería mellor quedarse para sempre coa familia de
aquí? A interrogante é común a todos, o acento depende
de moitas circunstancias: onde están os fillos, que proxecto teñen os pais para eles ou xa son eles de decidiren por
si, que posibilidades teñen para face -la súa vida, aquí ou
acolá, etc.
Está por facer un balance serio do fenómeno da emigración, que marcou dun xeito tan forte a realidade. galega dende hai máis dun século, pero sobre todo nos últimos corenta anos. Seguramente chegan a un millón os
galegas que neste período viaxaron ás zonas máis prósperas de España ou ós máis variados países do mundo, en
bu sca dunha m lloría nas súas condicións económicas.
¿Qu en pode sequ ra dar unhas cifras aproximadas do
m v m nto conómico que supuxo para estes emigran- ·

Está por facer un balance
serio da emigración, que
marcou dun xeito tan forte
a realidade galega

alleo, ó que é moi dificil integra-los valores propios; ou
ben a alternativa de que os novos quedasen na terra ó coidado dos avós?
Todos . ternos , xa que_logo, unha gran débeda con esta
xente. E empezando polas institucións públicas, que mm
tes e para os seus familiares, que 1narcharon ou qu~daro·n: primeiro momento se sentiron aliviadas polo movemento
este longo e amplísimo proceso? ¿Quen _pode, por outra que supuña descargarse dun continx~nte de parados, que
parte, avalia-lo aforro económico que supón para os paí- . logo empezaron a aportar .un masivo volume de divisas.
ses receptores o dispor _dunha forza de. traballo no mellor Estes poderes públicos víronse en boa medida aliviados da
da súa vida, capaz de dedicarse a tarefas que a maioría dos formación da segunda xeración de emigrantes. E dedicaoriundos do país de acollida non aceptan desempeñar? E ron moi poucos esforzos para a conservación e fomento
logo, cando pasan os anos e chega o momento do retiro, dos valores culturais dos emigr_ados e para posibilita-lo seu ·
todo a piran a descansar nos seus lugares de orixe (aínda retorno nas mellares condicións.
que non todos o consigan), co cal os países onde traballaPor todo isto sirvan estas liñas de chanuda de atención
ron volven aforrar fondos que terían que destinar a servi-· ós que conseguiron desde o propio país acadar un desencio sociais para esta xente.
volvemento cultural axeitado (indirectam.ente favorecido
Pero máis dificil é facer un balance da experiencia pola marcha dos emigrantes) e para que nas próxitpas
humana d sta xentes, do desarraigo que sufriron ó mar- datas saibamos acoller entre nós ós que veñen de ·visita ou
har, n~ úa integración nunha nova sociedade e no soño aspiran a se quedaren tendo en conta o aquí sinalado e
u realidade do r torno. ¿Que upuxo para as familias ter outras moitas cousas que cada un coñece do seu veciño
qu edu . ar ó propio fillos mm sistema escolar e cultural · ou parente emigrádo . .

·· ·········· ·····e

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

O CUMIO DO e.LIMA
Recentemente acaba de celebrarse na cidade holandesa de Den Haag o chamado .ucum!o sobre o clima ~,
que tertninou en fracaso, principalmente a causa das actitudes e compoftamentos dos países máis ricos e
máis contaminadores, en especial EEUU. A contaminación atmosférica st:Jpón un grave conflicto contra o
naso ecosistema: Dende que o ser humano concibiu as súas relacións coa natureza nun contexto de
explotación e dominación, os problemas causados pala' especie humana e que repercuten noutras
especies, non deixaron de incrementarse.

A historia da lenta loita por
contaminar menos
Dende que no 1992 .se celebrou o
histórico Cmnio da Terra en Río de
Xaneiro, abriuse a posibilidade de firmar a Convención Marco das
Nacións Unidas sobre o Cambio
Climático, que 183 países o firmaroi;i.
Estes reuníronse dende entón en seis
ocasións sen que se chegase a un
consenso. En Río os países asinantes
pretendían acadar como último
obxectivo "a estabilización das concentracións de gases de efecto inver-nadoiro na atmosfera .nun nivel que
evite unha interferencia perigosa da
acción humana co sistema climático" . En 1995 en Berlín a COP
(Conferencia das partes) adoptou o
chamado "Mandato de Berlín", que
establecía. que nunha posterior reunión das partes s.e aprobaría un protocolo que desenvolvese e regulase a
convención para que fose efectiva.
No ano 1996 en Xenebra a COP
celebrou unha conferencia de traballo, ·afondando na idea de regular un
protocolo eficaz. No ano 1997 aconteceu a reunión máis célebre da COP
e aprobouse o chamado "Protocolo
de Kioto". Este documen.t o establece
que· os países desenvolvidos deben
reducir as súas emisións de gases de
efecto invernadoiro nun 5 ,2% no
período 2008-2012, e no . contexto
dos que se producían no 1990. as
porcentaxes de reducción non son
iguais para todos os países. Así a UE
co~prométese a baixar as emisións
nun 8%, EEUU o 7%, Xapón o 6% ...
o protocolo non é vinculante ata
que o firn1en o 55% dos países
desenvolvidos, que producen o 55%

dos gases totais de efecto invernadoi-.
ro. Ata agora só o firmaron 84 p~ses
(ningún do grupo dos desenvolvidos)
e foi ratificado por 22 .. No 1998 en
Bos Aires avanzouse ben pouco. No
1999 en Bonn progresouse un
pouco, a pesar. de lanzase a idea de
que no 2002 se esperaba que o mencionado protocolo entrase en vigor,
para conmemorar os 1O anos do ~s
tórico Cumio de Río.
Agora recentemente· intentouse
chegar a un acordo en base a catro
cuestións:
1.Axuda o de5envolvemento por parte
dos paíse~ desenvolvidos ós estados
en desenvolvemento: achega de fondos, capacitación de expertos e transferencia de tecnoloxía e axudas para
adaptarse 9s efectos do cambio climátl.co. Aquí o problema para non
chegar a un acordo foi o dos fondos.
2. Mecanismos de Kioto:eompravenda de grupos de emisións; proxectos
comúns de implern.entación entre
países desenvolvidos, propostas de
desenvolvemento. limpo.Rexeitase a
enerxía n_uclear e apóstase polas enerxías renovables e polos proxectos. de
mellara da eficacia enerxética.
3. Sumídoíros de carbono: poder para
xestionar os bosques e a masa forestal
como sumidoiros de carbono.
Existen moitas dúbidas ·científicas
acerca da eficacia desta medida.
4. Cumprimento:establecer medidas
de ~arácter disuasorio.: penalizacións.
EEUU opúxose á esta medida.

Clima, economía e política
Enfróntanse sobre todo dúas
maneiras de ver o problema. A de
EEUU, que é 9 país quemáis conta-

O presidente do Cumio do Clima dá canta
do fracaso da reunión da Haia.

mina,defende que os países menos
desenvoltos (sobre todo China, India
e Brasil) lii11iten as súas emisión
tamén, intenta comprar dereitos de
emisi6q de gases ós países menos
desenvolvidos e entende que a reforestaeión e os bosques supoñen unha
boa alternativa. Por outra parte a UE
e moitos países menos desenvolvidos
insisten na necesidade que a iniciativa, de contaminar menos é dos países_
ricos, prindpais causantes do problema e entenden que hai que acometer
transformacións reais nas políticas
estatais sobre enerxía e tra.n sporte e
non diluír o problema pagando a
outros · países para seguir emitind<?
~ases no seu nome.
En resumo, as relacións coa natureza deben ser de respecto e non de
dominio e a especie humana debe
concienciarse de que cada un na súa
medida de?e contribuír a que diminúan os conflictos coa natureza e loitar por unha vida ináis digna e audable e ó mesmo tempo poñer a política e a econonúa ó seryicio das persoas e non á inversa, corno desgraciadamente acontece.

·8········· ·
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ENIREVISTA
BRASIL: 500 .ANOS DESP.OIS.
CONVERSA CON CARLOS R. BRANDAO
O antropólogo brasileiro Carlos Rodrigues Brandao é un vello coñecido dos irimegos: home sinxelo,
de humanidade· inmensa, irmán franciscano da creación enteira, eterno pescudador, voluntario de
tódalas loitas de liberación ... e amigo. Pasou boa parte do ano 1992 en Galicia cun trabal/o de
investigación antropolóxica sobre o mundo rural gálego. Cando as súas interminables xiras palas
universidades do mundo e encontros científicos, por foros de diálogo e conferencias /lo permiten,
volve a Galicia "por uma saudosa fnemória de ver amigos, pássaros, ríos e montes~'
Xubilado da cátedra de antropoloxía na universidade de Campinas (Estado de Sao Paulo), é unha
autoridade en temas de educación popular e ambiental. Ten publicados máis dé corenta libros de
investigación antropolóxica, educación, ecoloxía, relixión popular e poesía.
Conversamos con el, aproveitando a súa participación no simposio organizado pala universidade
compostelá , que se celebrou entre o 6 e o 10 de novembro co título d.e Brasil: 500 anos despois.

Carlos Rodrigues Brandao, na súa última
visita a Galicia.

-

¿Cal

foi

o obxectivo da
Universi~ade de Santiago ó traer
a este simposio a máis de vinte
especialistas e representantes de
diversas colectividades brasileiras?
- O congreso pretende dar unha
panorámica da situación actual do
Brasil dende varios puntos de vista:
artí ticos, políticos, sociais, saúde, educación dereitos hurnanos, cinema, teatro, ciencia ... cunha , nfase especial en
e rtas minorías movementos sociais,
orno o MST (Movemento dos sen
t rra), organizacións sindicais, indios,
horno exuai , te. D ntro de te apartado d mov m nto ociai eu vin falar

dos movementos relixiosos no Brasil.
- Estivemós con vós no pazo
de Raxoi. na recepción que vos
ofrecen o concello, e chamaba a
atención o contraste entre a
solemnidade do lugar, aquel salón
nobre, e a informalidade dos brasileiros, que lle poñía un airé de
frescura.
. - Tamén eu tiven. unha sensación de
contraste semellante durante o acto de
inauguración do simposio no paraninfo da universidade: no estrado, varios
personaxes académicos _d e Galicia coa .
cartela dos seus nomes diante, todos
hieráticos, serenísimos, cubertos de
roupas; e no teito, tres pinturas murais
r~presentancio soamente mulleres e
anxos, as mulleres levísimas, co mínimo de roupas e as pernas núas, tocando instrumentos. E eu facía a comparanza entre o profano masculino e o
sagrado feminino ...

constatación do absoluto desc'rédito
do Estado : ternos un goberno neoliberal, totalmente subordinado ó proceso
de globalización. N o,n hai ningún país
do terceiro mundo, sobre todo eses
países em.er:xentes como Brasil, que
non estea sometido ó plano neoliberal. Algún políticos chegaron a dicir
que neste momento o verdadeiro presidente da República é o do Fondo
Monetario Internacional .
- Pero está "a esperanza" ...
- Está a sociedade civil pola outra
parte, onde a crítica é mm positiva.

A reforma agraria
só vai adiante
onde o MST
.fai presión.

Brasil é un país "re-despertado" . Ó
sim.p osio de Santiago viñeron repreZA DESESPERANZADA
sentantes de indios, negros, homose- ¿Cómo resumirías a "Brasil
xuais, feminis tas, do MST. .. Cada un
500 anos despois"?
mostraba dende o seu punto de vista
- Brasil é unha grande ·esperanza
cómo hoxe máis que nunca o movedesesperanzada. N este congreso eu
mento indíxena é mobilizador, cómo
destacaría o ton absolutamente crítico
os indios conseguen intimidar ó prode tódolos relatores brasileiros, en
contraste coa opinión dos portugueses . pio goberno e colocalo á defensiva. A
propalada . reforma agraria, que o
e galegos sobre o Brasil, moito máís
goberno está facendo dende hai c~n
re pectuosa. A tónica das intervencións dos brasileiros no congreso é a
anos atrás polo menos, case soa1nente
BRASIL: UNHA GRANDE ESPERAN-

l'r

Mariano Guizán e Luciano Pena
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vai adiante onde o MST fai presión,
invadindo terras, creando todo o proceso xurídico. ~·.
- ¿A esperanza está no Partiqo
dos Traballadores, que acaba de
ter un importantísimo avance nas
últimas eleccións?
- A esperanza está na sociedade
civil .. . e no PT considerado como un
partido da sociedade civil, pero non só
no PT. O PT tivo unha victoria n10i
signíficativa e conseguiu o goberno en
trece das capitais e grandes cidades
máis importantes do Brasil: Sao Paulo,
Porto Alegre, Campinas. .. e mesmo
gañou algúns reductos conservadores.
Pero durante o proceso electoral discutiuse moi seriamente se o PT podería manter un proxecto nidiarn.ente
socialista ou converterse . nun partido
socialista .á europea, que pensan que
son socialistas, mais na verdade son
socialdemócratas. E o PT é un bloque
de diversas tendencias.
MOVEMENTOS

RELIXIOSOS

NO

BRASIL

- ¿Entramos no tema do teu
relatorio
do
simposio
de
Santiago, "movementos relixiosos
no Brasil"?
- A cuestión da que vin falar foi
esta:¿será que aínda hai lugar para
movementos relixiosos na sociedade
brasileira de hoxe? Non é que os
movementos da Igrexa teñan decaído
tanto, é que, como se esperaba e e~a
desexable, co proceso de apertura
política, eses movementos refluíron a
un espacio máis relixioso e as organizacións da sociedade ·civil ocuparon
ese espacio; así acontecen en tódolos
lugares, mesmo en España~
- Pero no Brasil está habendo
unha proliferación moi forte de
sectas relixiosas.
- Non soa1nente no Brasil, tamén en
toda Hispanoamérica.Agora as sectas e
igrexas neopentecostais non quedan
circunscritas ás grandes cidades, como
froito das contradiccións urbanas; hoxe

Hoxe en día os indios con seguen intimidar ó goberno.

espállanse, incluso ata as tribos indias, e
no campo están entrando con moita
forza. Ademais, hoxe estase dando un
nQvo fenómeno de pentecostalismo
en clases medias e incluso altas. Por
exemplo,
unha igrexa chama_d a
"Sanda a nosa terra", que é a que máis
crece neste rn.01nento, está congregando a moitos
artistas populares;
comentaba unha adepta que de día
posa núa para as revistas e de noite vai
ós cultos.

Agora as sectas
espállanse,
incluso ata as
. tribos indias.
O pasado Día de Defuntos, o padre
Marcelo Rosi, un predicador católico
ó estilo dos "telepredicadores" americanos, seica conseguiu reunir nunha
misa a máis de dous millóns de persoas; á mesma hora, na mesma cidade de
Sao Paulo, un grupo de xaponeses de
todo o mundo integrantes dunha nova
igrexa mesiánica nacida no Xapón,
que polo visto xa conta en Brasil con
dous millóns de adeptos, reunía
40.000 . persoas; e, noutro punto da
cidade, o arcebispo dimisionario Don

Paulo Evaristo Arns celebraba unha
misa de protesta sobre o lugar onde
apareceran os ~squeletos de centos de
desaparecidos durante a dictadura:
asistiron 40 persoas ...
- Pero, por outra parte, parece
que se está dando unha certa
confluencia de -credos.
- Eu distinguiría tres ecumenismos no
Brasil: en primeiro lugar, un ecumenismo vía ' ampliación pentecostal, que comprende unha grande masa de cristiáns,
dende grupos de renovación carismática católi~a ata pentecostais evanxélicos, e que están entrando en diálogo
entre si. Despois hai un ecui.nenismo,
que eu practiquei durante este tempo,
de confluencia entre católicos á
esquerda (da teoloxía da liberación, das
comunidades de base, das experiencias
parroquiais como as de D. Pedro
Casaldáliga, etc:), e as igrexas evanxélicas cunha perspectiva social (luteranos,
presbiterianos , metodistas ... ). Este
movemento ecuménico da esquerda tivo
moita forza e agora está un pouco
máis débil, pero continúa existindo
como rn.overn.ento. Finalmente, está o
que podería chamar panecumenísmo:
cristiáns e non cristiáns que se unen
para cuestións an1bientais, dereitos
humanos, encontros de protesta, onde
converxen adeptos do candon1blé,
católicos, budistas, relixións neobrasi-

·e ··· · · · ·
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leiras ... Mesmo un mosteiro benedictino en Goiás, que eu frecuento, está
aberto a este tipo panecumenismo.

A IGREXA BRASILEIRA
- Coñecémo-la túa arnizade
con D. Pedro Casaldáliga, que
acaba de ser investido doutor
honoris causa na túa universidade
de Campinas.
- Foi un acto profundamente emotivo e el pronunciou un discur'so
memorable; pagaría a pena publicalo
en Galicia, por exemplo, en
Encrucillada. D. Pedro está para reti-

Escala de samba en río.
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rarse. Xa outros bispos de esquerdas se
fo ron retirando, como D. Tomás
Balduíno, que agora se presentou polo
PT; despois, D. Paulo Evaristo Arms ...
É evidente que Roma está coidadosamente colocando no seu lugar bispos
de moderados a conservadores. Din
que a consigna é: "D. Pedro nunca
,,
rn.a1s .
- De manter esta liña de cambios no ·episcopado, ¿cal é a perspectiva da Igrexa no Brasil? .
- Algunhas persoas din que isto non
é tan importante: bispos realmente
conservadores, 110 Brasil, non teñen
moito lugar hoxe en día, a non ser que ·
a Igre_x a se volvesé moi conservadora
para facer fronte ó avance pentecostal.
Inclusive as bases católicas non aceptarían.Aí está a experiencia dramática de .
cando D. Helder se foi de Recife e veu
un bispo colocado intencionadamente
para desmontar todo o seu traballo e
expulsar ós curas que non aceptaran
esa nova liña. Mais o bispo acabou deixando e os movementos sociais continuaron.
- D. Pedro Casaldáliga é todo
un símbolo
- Si. Hoxe é unha·voz, non só nacional, serrón tamén continental. Eu creo
persoalmente que é un dos poucos
/

.

bispos profetas, e a súa palabra chega ó
mundo enteiro. Aí está a Axenda
Hispanoamericana, promovida por el,
que se traduce cada ano a máis de
vinte idiomas.
Finalmente, Carlos, ¿para
cando a publicación das túas
investigacións
antropolóxicas
sobre Galicia?
- Espero que pronto. O ano 92
funme de aquí con catrocentas páxinas
· de notas manuscritas e un álbum de
máis de mil fotos, que ·máis tarde vin
completar; pero outras urxencias obrigáromne a pospoñe-la ordenación
deste material.
A parte. dunha especie da "antropoloxía visual" (unha sdección de fotos
comentadas) , que xa está pronta para a
imprenta -o concello de Brión, onde
centrei a miña investigación, vaina
publicar co título de "Aldeas"-, o resto
do material vaise estructurar en tres
traballos: un sobre relixión en Galicia,
que se ha titular "O carpo cuberto de
flores"; despois está" Crónica de Ons",
·q ue será o libro antropolóxico sobre a
aldea galega; finalmente, un libro de
poemas , longos poemas en prosa. No
próximo setembro espero vir de vagar
. con todo preparado.
-Pois que sexa

RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea
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UN CIVILIZADO ESPOLIO
Romanizados e ben romanizados, os galegas de outrora asinan pactos de paz colonial, e
contemplan, suponse que .con certa resignación, cómo os civilizadores se .me(en a fondo
na explotación das materias primas do país, porque alí estaban os prezados minerais.
A Pax romana sobre os montes
furados.
Os pactos que os galegas asinaban
cos romanos atopámolos nas chamadas
"tesseras hospitális", ou sexa, tratados de
hospitalidade ou paz.· Están gravadas
con inscricións en pranchas de bronce,
como as atopadas no Courel e
Castromao, e que hoxe podemos apreciar no fermosísimo Museo arqueolóxico de Lugo, que ningún galega debe
deixar de coñecer.
O caso foi que os· romanos explotaron os recursos mineiros da
Gallaecia dun xeito sistemático,
empregando moitísima man de obra,
principalmente escravos e condenados ó traballo nas minas.
o ouro foi o metal máis explotado,
tanto nas min'as -As Medulas,
Corcoesto, Pico Sagro, Caldesiños,
Toca.-.. -, coma nas beiras dos ríos,
furando os montes para desvia-las
augas,
coma
no
caso
de
Montefurado.
O capataz Plinio confesa: o
ouro de Moscova está en Roma.
O historiador romano Plinio, que
traballou de capataz nas Medulas, fala
dos 6000 quilos de ouro que saían
cada ano <leste país,. e canta cómo
fendían as pedras con vinagre e lum.e
ata desfacelas · e arrastra-lo mineral
coa auga desviada mediante canles de
moitos quilómetros de longo. Era o
que os romanos denominaban, de
maneira moi descritiva, "ruina montium". E tal como quedaban os montes furados vémolo hoxe nas n1-edulas, onde chegaron a traballar máis de
100.000 escravos.
Se algún día ides ó Museo
Arqueolóxico de Madrid, non deixedes de admirar unha pequena lápida

romana dedicada ó neno mineiro.
Gravada na pedra vese unha silueta
dun neno cun fachuco de palla
nunha man, un cestiño na outra e
unha inscrición: "Sit terra levis" (Que
a terra che sexa leve). O neno tiña
catro aniñas. A explotación da infancia non é invento de agora.

marabyiosos pavimentos de mosaico
como o de Batitales, feito de tesselas
pequenísimas de cerámica. É o pavimento dunha "villae" ron1-ana.
A '.'villae" era un confortable complexo agrícola e residencial dun
señor (" dominum "). Por baixo do
chan tiñan calefacción de aire quente (hipocausto). Tiñan patios porticaLugo, capital romana.
dos e paredes pintadas ó estuco.
N unha cidade romanizada coma
Falamos dunha Gallaecia -:-entre os
ríos Douro, Esla e o mar- duns
Lugo, o lugar máis importante era o
Forum, é dicir, un lugar dentro das
500.000 habitantes. Falamos duns
murallas onde se facían as transac- ·galegas que se soterraban nas necrócións comerciais dos habitantes da poles de inhumación, a carón dos
bisbarra -o campo da feira-, onde s~ - seus obxectos máis queridos: cerámicobraban tributos e se recrutaban cas'. vidros, alfaias, bronces, etc ... e que
puñan nas sepulturas fermosas estelas
soldados.
Hoxe, no cumio da columna erixi- funerarias con motivos celtas: trísceda no antigo foro está a que os lugue- les, rosáceas, o sol, a lúa, como na atoses chaman "a pita", é dicir, a aguia pada en Oza dos Ríos, que amasa a
imperial, que lembra o birnilenario · pervivencia da nosa vella cultura casda cidade dedicada a Augusto. Unha
trexa, botándolle peito a tódolos
cidade que agacha babco as súas rúas
temporais da historia.

_
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Recoñezo que canto aguí digo
', moi probablemente, o froito das
nliñas filias e das miñas fobias, e
gu , coma naquela canción do
J n M anu 1 S rrat, "entre esos
tipo y yo hay algo personal". Pois,
aínda que eu teña para min que
p rsoa a persoa, e fóra do seu
actual contexto, seguro que a hai
moi aproveitable, a xente que
agora nos go berna non con ta coas
miñas simpatías.
Síntoos cada vez máis lonxe do
que, alomenos dende . que din
superado a xuveni1 etapa fas.cista,
levo imaxinando coma debería ser
un talante que mereza o calificativo de democrático: dialogante
dende a pluralidade; tolerante
dende a discrepancia; estimulador
de concordia; capaz de promover
futuros co~partidos, estimulantes
para todos, sen excepcións, sen
exclusión .
E non é qu e tes dous personae , aquí presentes, á parte de que
un non tive e, cando a tregua etarra, nm a intelixencia necesana,
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nin a suficiente valentía políti~a ñer "por cojones" cal quera dictado
para arriscar medidas que lle resta- dunha, entendida á súa maneira,
rían apoio social a ETA na propia sacrosanta razón de Estado.
Euskadi, e o outro semelle non ser
Así a todo, tamén poidera aconun exemplo de transparencia nin tecer que eu estea esaxerando, e
nas súas abrigas coa Facenda de
que a cousa non pase de ser unha
todos nós, nin nos seus negocios
· conversa· inocente arredor de calprivados; calquera deles tampouco
qu.e ra intrascendencia. Tamén ...
se significa demasiado" da media
Pero co estilo de facer que vén
na súa camada. Son uns máis .
impoñendo o PP; dende a frialPrecisamente, setá por iso que
dade daquela frase ' cortante
esta foto dame medo.
T' había un problema; y se resolvió")
Non sei, pero tráeme á lembran- coa que Aznar xustificou no seu
za un daqueles chistes de Franco:
día a expulsión duns inmigrantes
Disque están Doña Carmen e máis negros, que mesmo foron drogaDon Francisco na cama . A Señora, dos para que non desen probleinsinuante, achégase ó Caudillo ... mas, ata a broma imbécil do "sub. Susúrralle na orella: "Paco . ¿jode- marino amarillo" coa que o propio
mos?". Ó que Franco, decidido~ Aznar tentou ridiculizar <liante do
botando man da pluma estilográfica seu arríigo Toni Blair a preocupaque garda no caixon da mesita de ción dos máis de douscentos mil
noíte, contesta: "¿A quién?".
residentes no Campo de Gibraltar,
E quizaís sexa ese toque de desacougados polo as~mto do subsecretismo, o aire de conspiración marino nuclear avariado na base
que trascende da imaxe; ou ese do Peñón, é moita a chulería,
desconfiado mirar de esguello; moita xa a desconsideración polas
mesmo, a agresividade dese dedo, persoas, para non pensar ¿a quen
resolutivo, como disposto a impo- estará:n fodendo es tes dous?

BIBLIA POPUI A.R
GALEGA (BPG .· 118}·

Xosé Chao Rego
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A SOIDADE DO PROFETA1
(Reis 19)
1. Acab contoulle a Iezabel o que Elías fixera e como pa.sa""'.'
ra a tóqolos profetas polo. gume da espada. 2.Ela mandou ·
entón un mensaxeiro que lle fose dicir a Elías: -"Que os deuses ·me traten do peor se mañá destas · horas non te~o ·feito
contigo o que fixeches con eles".

Elías enfrontosouse co deus Baal, da treboada No monte Carmelo.
Canso, perseguido, está a un piques do suicidio. Ddiríxese lago ó
monte Horeb (1):
3 Elías tivo medo e fuxiu, buscando salva-la súa vida.
Chegado a Beerxeba de Xudá, deixou ali a seu cria.do. 4. El
seguíu polo deserto, un día de .c amiño. Ali foi sentar -debaixo
dunha xesta e pediu a morte, dicindo; -'~Xa ahonda, Señor,
quítame a vida, pois non vallo eu máis cós meus pais".

Derrotado, Elías experimenta a presentada do Señor2. O anxo do
Señor ·espertouno e coa forz a daquel banquetiño, andou coenta días
e corenta noites, evidente alusión a Moisés.
9. Chegoulle a palaba do Señor, que lle preguntou: -"¿Que
fas aí , Elías? 10 El responden:- "Ardo en celos polo Se_ñ or,
Deus dos . exércitos, porque os isrelitas abandonaron a túa
alianza, derrub~ron os teus alares e mataron polo fio da
espada os teus p'r ofetas. Quedo soamente eu, e búscanme
para matarme".

1 Non se coñece ben a ubicación .
de cada monte, de xeito que falamos de Sinaí en Xeral, sen poder
aínda hoxe identificalo.
2 Elía~ vai c_ara ó monte ~oel\ e
expenmenta a presenciLJo
Señor, que lle ofrece mantenza
por medio dos anxos . Hai unha
encuberta alusión ás tradicións
de Moisés no Sinaí.
3 Esa lenda conta que anos despois, Elías desapatecerá: estando
xuntos, separounos un carro de
cabalas de lume, e nese remuíño
-o lume significaba a pres.encia
de Deus, Elías ·subíu ó ceo. Este
relato fixo de Elías, xunto con
Henoch, personaxes dos que se
agardaba, pola volta.

O Señor mándalle saír da cava e Ji.ca de pé, porque o Señor vai
pasar: nin o furacán, nin o lume nin a trebaoda, habitualmente elementos te_ofánicos actuarán agora coma mensaxeiros de Deus.
Despois . do lume oíuse · o murmurio dunha airexadiña
suave. 13. En canto Elías o sentiq., tapo u a cara co manto, saíu
fóra e ficou en pé, na entrada da cova. Niso chegou unha voz
que preguntaba: "-¿Que fas aí Elías?"

O anxo .mándalle desanda-lo camit'io e el púxolle un moz o labrego que estaba arando con doce pares de bois. Ó pasar, nun xesto sor- · .
prendente -non é unha unción- Elías bótalle enríba do lombo o seu
manto, sinal de investiuda . Xa en sucesor3: o profeta Elíseo.
20 Eliseo deixou os bois e foi correndo atrás de Elías. E
díxolle: "Déixame despedirme c:ie meu pai e de miña nai, e
logo ireime contigo". El respodeulle: -"Vai, pero volve logo,
pois xa ve-lo que fixen contigo.

_,
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CARIJlS
O 17 de xullo <leste ano, um grupo de persoas (Isaac Diaz
Pardo, Andrés Torres Queiruga, Roberto Vidal Bolaño, Elvira
Souto Presedo, Xesús Seixo Fernández, Manuel María
Fernández Teixeiro, Xosé Luís Méndez ·F errín, Manuel Lorenzo
Pérez, Ánxel Huete Vales, Xosé María Álvarez Cáccamo e
Franciso Carballo Carballo), presentaron na _Delegación do
Goberno en Galicia un requirimento dirixido ó Ministério de
Xustiza instando a tramitación de expediente para a concesión
de indulto ós militantes independentistas que aínda _e stán en
prisión :-Duarte Abad Lojo, Basilio Fernández Mata, Xavier
Filgueira Domínguez, Manuel Souto Vidal, Carlos Deive Varda,
Josefa Rodriguez Porca e Alexandra de Queiros Vaz Pinheiro.
Arguméntase no escrito presen_tado que tanto as circunstancias p ersoais e penitenciarias de_stas persoas, como a modificación ac tual dos factores que no seu día .determinaron a imposición das condenas e o grao de cumprimento das mesmas (a
maioría deles leva xa 12 anos en prisión), aconsellan a e once_:_
sión da rnedida de gracia solicitada.

Un pobo, unha terra, unha

fala
Un que xa hai bastante tempo, ·
que é totalmente incrédulo para a
cousa relixiosa, non puiden menos
que admirar e agradecer o contido e a liña editorial da vosa revista; sen facer distingos, valoro moi
positivamente o con;ipromiso
nacionalista e de esquerdas que
defendedes. Asf como a defensa
· que facedes da nosa lingua, tan
maltratada e perseguida polo
poder establecido, incluído o da ·

Agora todas aquelas persoas que queiran manifesta-lo seu.
ap i a t r quirimento podem facelo a ravés da Internet. O
n m' da p 'xina ' www.galiza-livre.com/indulto . Entre os prim ir a inant figuran persoas tam coñecidas no noso país
mo Manu 1 Espiña, Afon~o Ribas, Carlos Casares, Ramóm
Lop z-Suevos, Xurxo Souto, Quico Cadaval, Pepe Carreiro,
te.

Igrexa q1'.1e non_camiña.
Por iso quero manifesta-la miña
sincera felicitación a toda a redacción. Especialmente as miñas, se
mo permiten, compañeiras da
última páxina Lidia e Valent~na
pola testemuña e compromiso do
seu traballo.
Desexando continúe o voso
luminaria facho neste xa secular
camiño na néboa

PS : Esta é en esencia a información que nos gustaría ver
publicada na vosa revista. Nestes ou parecidos termos.
Pensamos que tal vez o mellor é que a propria revista dea a
coñece-la información mais se queredes que aparece c.om
nome podedes por o meu. Agradecemovos moito a colaboración.

unha aperta e gracias
Arturo Estévez Rodríguez

Um abrazo.
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Daniel López Muñoz

XA TEMOS LIBRO·PARA AGASALLAR
Victorino Pérez Prieto , que como saben os nasos lectores e lectoras é persoa entrañable
e vence/lada a lrimia desde o seu comezo, ofrécenos un agasallo de nada/. No seu
último libro HCon cordas de tenrura ;' apéase de ca/quera pretensión académica e fa/a
desde a propia experiencia de fe e de encontro con Deus. Estamos no terreo do persoal,
dunha espiritualidadeHi/ustrada;' non en vaá estes materiais foron QS que serviron de
base para o último encontro de verán organizado pala
Asociación lrimia en Vilanova de Lourenzá.

Un verso do profeta Oseas, un dos

O libro repasa esta experiencia do

máis tenros de toda a Biblia, pon títu-

Deus que se ofrece amorosamente,

lo ó libro. Tori explica porque:

unha comprensión de Deus que foi

"Pareceume unha expresión poética precio-

progresiva na propia Biblia, desde o

sa: Deus ata ó pobo con cordas de amor e

medo á confianza, desde o castigo é

tenrura, como fai unha naí cos seus flllos. "

promesa, desde ó temor ó amor. N ese

sentido é unha novidade, porque é
sempre novidade esa vivencia: a
sociedade, a humanidade, e Igrexa,
volve de seguido a comprensións primitivas, castigadoras, idolátricas de
Deus .
E curiósamente esa regresión a formas precristiáns de Deus, coincide
cunha trivialización, unha perda de
valores sólidos de humanización que
Victorino denuncia. A resposta para
Tori está nas Benaventuranza , na
nova perspectiva, na mirada alternativa, na r~volucionaria compaixón.
O libro está editado por SEPT e o
seu autor estará encantado de establecer un diálogo dos seus lectores e lectoras -que sempre son máis-, a través
do correo electrónico. Tomade nota
os que andades nestas causas:
vitope@planalfa.es

Pepa Vázquez

NOVA TEN DA DE COMERCIO XUSTO EN PONTEVEDRA
Dende o 13 de novembro e de
xeito estable pódense mercar en
Pontevedra . productos de Comercio
Xusto. A pesar de que xa se leva
tempo falando do tema aínda queda
moito por camiñar. O respecto á dignidade das persoas nos procesos productivos é unha bita que debe pasar
polos consumidores concienciados,
sabedores. de que na responsabilidade
de elixir determinados tipos de productos estamos elixindo determinados tipos de sociedades.

A Factoría do Sur, na rúa San
Román
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Na Factoría do Sur, pódense atapar

baixo en Pontevedra (en

todo tipo de productos, dende ali-

horario de 10 a 14h. e de 17 a 20:30),

m .entación ata xoguetería, artigas

aposta palas comunidades, cooperati-

para regalo ou para o uso diario.

vas e grupos de artesáns que eren que
saír da pobreza non pode ser un luxo
senón un dereito. Malia non ser un
momento de esplendor para este sec-

Convidámoste a que a coñezas e
sobre todo a que, agora que se achega o nadal, e o mundo parece ser un

tor no nóso país, conña en que a

hipermercado que vende felicidade, a

necesidade dun consumo consciente

sennos

para os cidadáns do Norte sexa a

como consumidores ternos, para dicir

esperanza para os cidadáns do Sur.

conscientes do poder que

· NO NADAL MERCO O XUSTO.

e·············

.FAI ANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

Despois de vista a situación lingüística mundial, sabemos que o caso galega
non é único nin extraordinario. Estamos nunha situación de convivencia de
<lúas linguas: unha propia da comunidade (o galego: lingua propia de
Galicia -segundo moi ben di o estatuto de Autonomía de .Galicia) e outra
que se nos impuxo desde fóra (o castelán: lingua de todo o Estado español
- segundo Constitución). A causa tampouco é así de simple. Non, unha per-.
soa mama unha lingua, que é a súa "lingua matérna" e lago cos anos e segundo as circunstancias pode ir aprendendo outras', e·así vólvese bilingüe ou políglota (e hai os fenómenos que falan un lote delas). Pero, se se chegan outros
de fóra, nos impoñen un idioma e aínda por .riba pretenden que a lingua que
mamamos se vexa como inferior e que os seus falantes sexan "máis burriños"
e máis ignorantes porque non falamos "la lengua del imperio", e se se burlan
das nasas verbas ... Pois resulta que estamos falando unha lingua minorizada, ¡olio, non minoritaria!. O galega ·s egue
a ser maioritario en Galicia, segue
¡Minorizada!,
tendo máís falantes có castelán pero
segue habendo prexuízos sobre se
¿vale?
"co
galega non se vai a ningún
de minoritaria,

a

¡nada!

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Se queren parir, que pairan,
pero saiban alomenos .
que se teñen o capricho
teñen que paga-los nenas.

2. Algo parecido a isto
é causa dita e oída;
seica uns cantos empresarios
lanzaron esta parida.
3. · Do soldo da muller preñe
que é unha traballadora
háselle ir retirando
día a día, hora a hora.
4. Por moito que vos estrañe
é causa que está na lista ·
do señ"or que ten os cartas ·
e funciona cal machista.
5. Pero é que neste tempos
vivin1os causas estrañas
e a moitas das noticias
non damos collido as mañas.
6. Por e xemplo, ¿que__f~cía
uñ chinés $]._lle.:. .é do Xapón
fodendo, mais sen pagala,
toda unha enteira nación?
7. Don Alberto Fujimori
presidente do Perú
escapaou coma un ganto
coma el facendo "fu".
8. Triste .debeu de quedar
o arcebispo, o seu ainigo
que é monseñor Cipriani
de quen agora vos digo.

. . . . .º

lado" ou "sé é máis bruto" ou ... NADA DISO. ¡Non queremos que ningún
~rimego diga e menos pense tales causas!. Os idiomas non son bonitos nin
feo ', nin brutos nin finos, son códigos para a comunicación . .Para cada un o
eu ten que ser o máis bonito e o máis fácil porque o mamou e sen rriáis tonterías. ¡Q~e non se vai co galega a ningún. sitio!. E lago irnos estar emigrando toda a vida e aprender castelán para ir servir fóra .... Ui, ¡que mal se é así!,
e non ó polo tema da lingua, eh?.
A cuestión é que nos teñen que deixar normalizar o noso idioma, é
dicir: que se use normalmente en tódolos ámbitos. Queremos chegar ó médico e " en galega", ó cura e "en galega", ó xulgado e falamos "en galega" e que
no cante ten n esa lingua, sobre todo as xentes da administración pública ,
¡que é a úa abriga!. Si, teñen abriga os funcionarios públicos de saber e practi a-lo galega n <;;alicia. E xa sabemos o que pasá, non todos o fan, pero nós
non .temo qu e cambiar para o castelán, aínda por riba. Nós falamos a nasa lingua que non , nin bruta, nin fea, nin de pobres ... é galega de Galicia. E teremo que rem atar citando a Celso Emilio: "Lingua proletaria do meu pobo, eu
faloa porque i, porque me gu ta e quera e dame a gana, porque me. sae de
d ntro dalá do fondo ..."

9. É pouco

escrupuloso
polo pouco que del sei:
ten a :flexibilidade
moi propia do Opus Dei.

1O. ¡Como andan palas Américas
con·pobos sen presidente
uns dan en fuxir cos cartas
outros non elixe a xente.
11. Po is nos Estados U nidos
non dan escollido ó xefe
e o malo é que o horizonte
só ofrece un. mequetrefe.

12. Mentres tanto, na Moncloa
o presidente aconsella
sermos bos pois, do contrario,
hanos tirar da orella. ,

