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EDITORIAL A DU'BIDOSA EFI
CACIA oe CATEQUESE NA 
ESCOLA PUBLICA A esta altura do deba-
te, cando por parte da Igrexa se observan corporta
mentos de defensa a marte da clase de relixión nos 
centros de ensino públicos nun estado plural e aconfe
sional, hai certas preguntas pertinentes: ¿cal é o medo 
a que desapareza? ¿cal a vantaxe de mantela? 

Esa defensa corporativa dun espaciO e un tempo para 
a catequese nun ámbito laico, pluralista, xa e, de seu, 
indicativo dunha determinada maneira de entender 
cómo debe estar presente a Igrexa na sociedade. Polo 
tanto, e sen afán de simplificar nin xeneralizar, a dou
trina impartida nesa catequese no medio escolar está 
viciada dun pecado orixinal: o da eclesioloxía de presen
cia. 

Esa mentalidade de Igrexa de presencia implica unha 
forma de estar na sociedade "contundente, nidia, 
inconfundible" , por medio de institucións propias, 
confesionais, de espacios colonizados ó adversario laico. 
H ai, por fortuna , outro estilo, o que se deu en chamar 
Igrexa de mediación, unha forma de estar e ser Igrexa ó 
ventimperio, na que o crente, alentado pala comunida
dc ristiá na que celebra a memoria . de Xesús, está no 
m dio do mundo secular sen plataformas propias, léve
d na masa, n diálogo, n pé de igualdade ·cosque non 

se senten nin 
identifican coma 
el, agradecendo o 
avance de huma
nidade e liberda
de que significa a 
secularización da 
sociedade, a 

·~ e man c i p a c i ó n 
! con respecto de 
~ toda relixión 

/ / ~ totalitaria, en sin-
tonía con aquel Galileo que se enfrontou co poder do 
Templo. 

No medio de toda a controversia danse demasiadas 
causa por suposto no bando eclesiástico. Aínda está por 
facer unha valoración seria dos resultados pastarais da 
relixión na Escala Pública. Evidentemente iso levaría a 
preguntarse polos obxectivos pastarais, polo impacto 
qi{e no alumnado se pretende conseguir. ¿Cal é a 
mi ión? ¿O recrutamento de futura clientela sacramen
tal? ¿O Reinado de Deus e a súa xustiza? 

En alquera caso non está nada claro que ese 80% 
qu di qu scolle r lixión sexa a canteira de comu
nid de cristián renovadas e adultas. O que si parece 
d mo trado mái b n , é que as imposicións acadérriicas 
da r lixión t ñ n producido na adolescencia unha reac-
i , n n contra qu marca a moitos para a toda a vida. 

Foto Portada: Xosc Garrido 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO QUE NOS REINVEN-
TEN ELES Disque os alemáns, que son moi euro
peos e inventan de todo, teñen a solución para certos 
asuntiños, verbigracia, vacas tolas, infertilidade por culpa 
dos contaminantes persistentes, pitos con dioxinas, 
clembuterol, desertización, transxénicos, contaminación 
de augas subterráneas ... entre outros. · 
O invento é a repera de orixinal e avanzado: chámase a 
nova agricultura, con solucións tan innovadoras como que 
as unidades de producción teñan terra e os animais 

coman herba. 
Con . medidas 
ousadas, que 
superen ese· 
·anticuado 
modelo de 
fábricas de pro
teínas vivas, e 
con xenialida-
des só conci
bibles por No plan europeo da nova agricultura inclúen

se indumentarias e puchas de deseño. unha menta
lidade superior, centroeuropea, como a de montar unhas 
explotacións que chaman familiares. O invento implica 
un xiro radical, pois trataríase, nada menos, que de redu
ci-lo tamaño das granxas, evita-la especialización -pro
duciríase un pouco de t.odo-, e combina-la actividade 
gandeira, coa forestal . e a propiamente agrícola: en per
fecto ·equilibrio ecolóxico. 
Na reconversión, que se presume salvaxe. para a agroirt
dustria e os seus grandes propietarios, habitantes da 
cidade, filase ·de rigorosas limitacións ó tamaño, agora 
considerado inhumano, desa vella agricultura intensiva: 
nunca !liáis de vintecinco vacas - límite recomendado 
para que sigan tendo nome de seu e sexan consideras 
coma da familia. Nin máis parcos que os que <lean man
tido as eslavas ou lavaduras da casa, xunto coas verzas, 
landras, castañas, mazás e productos da harta. Nin máis 
cabras e ovellas que as que manteñan os cámaros e os 
montes do común. Nin máis de dez coellos e vintecin
co pitas, de raza autóctona, ceibas ou en folgado curra!. 
Din os expertos que esas explotacións, desconcentradas, 
diseminadas, humanizando a paisaxe en perfecta simbio
se coa terra, fauna e arboredo necesitan ter dentro unha 
especie que chamanfamilias labregas. E as autoridades de 
aquí, visto que cliso xa non queda, tras décadas de tei
muda persecución e implacable bombardeo sobre a mala 
vida que levaban e o pouco futuro que tiñan, comentan 
a posibilidade de asegurar unha renda familiar mínima 
por familia, e repartí-las novas casas e fincas, en poxa 
pública, entre colonos chegados do Ecuador, Arxentina 
e Camerún ... Iso aí, olio, sempre que teñan o curso de 
perfeccionamento de galega. 



Xabi Blanco 

A CLAVE 1 O Discurso da "inversión mesiánica" 

BOANCJ\IA 
lo Eco · Manuel Pérez Blanco 

Hoxe, se un ... 

Non se viste con roupas de marca, se non se adorna con finas 

xoias, se non ten un bo coche, se non vive nunha casa nun barrio 

elegante, se non viaxa a Cancún, non deixa de ser un pobre home. 

Se non aparenta ser guapo, fino, elegante, san, vital, mozo, 

deportista, intelixente, instruido, interesante, non ten a onde ir. 

Se non sabe enganar finamente o seu próximo, darse a valer e a 

respectar, moverse por ambientes finos, caros e importantes, se non 

sabe roubar con guante branca, non deixa de ser un fracaso. 

E eu pregunto: ¿é así como irnos ser felices? 

Xesús responde: "¡ditosos vós, os pobres ... !, ¡ai de vós os ricos ... ! 

Así lle chama a esta pasaxe Gustavo Gutiérrez, e coméntaa do seguinte.xeito: 

Xesús baixou do monte, onde pasara a noite rezando e encóntrase cun "bo grupo de discípulos e numerosa xente" (v. 17). A Lucas 

gústalle salientar con frecuencia esta presencia das multitudes arredor de Xesús. O que lles vai dicir non so.n consellos selectos, só 

para uns poucos; serve para tódolos que "viñan escoitalo e ser curados das súas doenzas" (v. 18). 

Xesús, "coa mirada posta nos seus discípulos", de xeito directo, dirixíndose ós que están diante súa, vai deixando caer catro bena 

venturanzas para os pobres, os que teñen fame agora, os que choran agora, os odiados e perseguidos a causa do Filio do Home. 

Enuncia así mesmo catro severas amoestació_ns ós ricos, ós qu~ agora están satisfeitos e rín, loados por todos. Sen dúbida a xente 

sentiuse aludida e interpelada. O estilo de predicación non permitía escapatoria: cadaquén debe descubrir en que grupo o está 

colocando Xesús. 

Xesús proclama unha "inversión mesiánica" de situacións: os que agora teñen fame e choran encontran plenitude e ledicia, os que 

agora están saciados e rin sentirán fame e aflicción. Non se trata de desquite histórica, senón de xuízo de Deus que pon ó .descu-

. berto a verdade profunda das vidas humanas. Por isa mesmo, trátase dun xuízo para a conversión, dunha chamada a cambiar agora 

actitudes e asentamento na historia, aspiracións e proxectos en razón do Reino futuro que Xesús anu ncia xa presente e actuante. · 

Apostar en favor dese Reinado xa actuante, supón unha "inversión" da escala de valores e dos criterios imperantes no naso mundo. 

"Inversión" necesariamente persoal e tamén institucional. º .............. . 
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APENEIRA 

O IVÍONTAÑISMO é practicable en tódalas estacións, tamén coa neve 

neste tempo, pero hai un club senlleiro neste deporte, o "Pena Trevinca", que desde 

1945 está a subir a moitas montañas do mundo. Tódolos meses ofrecen unha serie de 

actividades para ·os seus socios. Desta volta vanse centrarse no sendeirismo, xa que 

sinalizaron e seguen a conservar moitos sendeiros nas comarcas .de Pontevedra, 

mesmo p.articipando alumnos de varios colexios. 

A NATUREZA VOLVE a estarrecer outra vez no Salvador deixando 

miles de martas. É o seu xeito de actuar algunhas veces ... O que segue a sorprender

nos é a pouca eficacia na prevención de catástrofes das autoridades na organización 

do territorio, do solo, por exemplo, na construcción de vivendas en calquera sitio e 

de calquera xeito, como a carón destes barrancos, a miseria de moitos núcleos de 

poboación ... A ONU debía abrigar a ter e cumpm cunha lei de riscos natura is a tódo-

los estados ... Na foto Alba Luz Vázquez a quen a súa casa lle quedou afundida no 

barro, menfres ela acompañaba os seus fil los na Bemposta de Ourense, na súa volta 

a "la Ciudad de los Muchachos" despois da persecución q.ue sufriu esta institución. 

Xa podemos ir facendo u.n oca para un 

concerto organizado polo selo indepen

dente de Vigo SONS DE 
LUITA: o 22, na Sala Nasa de 

Santiago.Ne! queren transmitirnos sons 

duros e comprometidos a través de tres 

bandas: MOR de Vigo que fan metal, os 

seus veciños do Barrio do Calvario, 

Skarnio con dous CD (Oito anos de 

sfruestros gravado a pral dos presos 

ind·ependentistas e A filosofía da acrom 

da guerrilla urbana) e un grupo de 

Euscadi, Betagarri: .. Os promotores que

ren unir loita e divertimento xa que a 

música para eles ten que ser elemento 

de denuncia das inxustizas e opresións. 

XERUSALÉN é o "cabalo de Traía". das eleccións de Israel e das conversas 

entre xudeus e palestinos, sobre todo a Xerusalén Este, anexionada po los xudeus na 

guerra do 67, convertida na súa capital e pasando de 6,5 km cadrados cercándoa de 

asentamentos xudeus en terra palestina, verdadeiros cintos de forza que amurallan a 

cid ad e. No corazón da Xe.rusalén Este está a· ódade santa de Xudeus, cristiáns e 

musulmáns, unha cidade dentro de varias outras que contén as mesquitas de Amar e 

Al Aqsa-, ·o Muro das Lamentacións e o Santo Sepulcro compartido por cristiáns de 

seis igrexas; só unhas hectárea.s dos 320 km da capital. Na foto a maqueta do Santo 

Sepulcro que vemos no Mus~o a Terra Santa dos franciscanos de Santiago . 



30 ANOS DE GUERRA FRATRICIDA én Colombia, o . 

país máis violento do mundo, estremecen a calquera. Na foto tres dos máis dun 

millón de desprazadas/os a carón dos recordatorios dos seus .parentes asasinados 

polos paramilitares que rematan cos campesiños para quitárlle-las terras mentindo 

que colaboran coa guerrilla. E polo medio o tráfico de droga que sostén tanto ós 

paramilitares como á guerrilla, pero son os "para" os que están a producir .máis 

matanzas indiscriminadas ante a pasividade· do poder e .o exército. Desde os 50 · 

Colombia viviu nunha total violencia auspiciada polos partidos e que rematou coa 

vida de moitos campesiños e dos seus líderes. 

As 
11XV XORNADAS A~ERTAS DE TEOLOXÍA" 

son unha brisa que sopra tódolos anos cunha intensa emoción na bimilenariacidade 

de Lugo, no círculo das Artes, neste ano cunha pregunta de sempre: "¿Como trans

mitir hoxe a nasa fe?" Os días 6-8 de febreiro, e por esta arde, podemos matinar 

sobre "A fe: contidos e mensaxe" coa axuda da profesora Navarro, Xosé Luís Barreiro, 

na foto, que incidirá en cómo "Termar da fe, da familia e da sociedade" e o cardeal 

Javierre que desenvolverá o tema "As institudóns eclesiásticas ó servicio da fe" 

PERÚ segue a desmonta-las trampas lexislativas de Fujimori nestes _10 anos da 

man do presidente Paniagua, sabio constitucionalista como puidemos ver nos seus 

trabal los na Revista Xurídica da Universidade de Santiago. Fujimori gaña as eleccións 

do 90 coa axuda dun millón de dólares do narcotráfico e como loitador contra a 

subversi6n con 10.000 desaparecidos no seu haber, pero foi a súa demagoxia a que 

fundiu a economía e así os gastos medraron dun xeito alarmante no 2000 por elec

toralismo, mentres a débeda é de 20.000 millóns de dólares, a inflación é de 2.7760/o 

e o PIB caeu en dous anos un 200/o. Na foto un grupo de profesores e alumnos de 

Ayucho, no Perú, actuando en Tui para recadar fondos para .un albergue. 

Alfonso Blanco Torrado 

O 6 de febreiro celebra a lg·rexa a festa 

de SAN .FRANCISCO 
BLANCO que naceu en Tameirón 

-A Gudiña- en 1570. Estudiou cos xesuí

tas en Monterrei e despois na 

Universidade de Santiago e ingresou nos 

franciscanos, indo de misioneiro ó 

Xapón onde sería torturado e asasinado 

no 1597 xunto con outros compañeiros 

e varios e varias catequistas daquel país, 

eri Nagasaki, destruida no século pasado 

pol9 bomba atómica. Lamentamos que o 

calendario da iwexa non sinale nesta 

data a memoria deste mártir como obri

gatoria en Galicia, como acontece nas 

diocese de Euscadi con outros compa

ñeiros seus, e tamén nalgunhas de 

Castel a. 
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POUTICA Tintxu 

EN CAMPAÑA 
Se en algo estiveron de acordo tódolos partidos P.Olíticos e mailos cronistas 

parlamentarios en canto á moción de censura, á parte doutras valoracións diverxentes, 
é en que foi un primeiro capítulo da campaña para as eleccións autonómicas deste ano. 

DEBATES, SIMPOSIOS E CONVENCIÓNS 

O debate deu pé para falar dalgúns dos problemas máis 
inmediatos que ten Galicia, aínda que precisamente a pro
ximidade das eleccións e a paixón que iso leva consigo 
n n p rmitis n unha análise máis fonda da situación xeral 
d p í. 

I r , qu ad mai o acontecemento veu rodeado por 
utra ctividad s dos diferentes partidos e institucións, 

d ntro da qu destaca a concentración . de dirixentes, 

As vacas tolas 
aconsellan retrasa-las 

eleccións 

cadros e militantes do PP de Galicia para proclamar a 
Manuel Fraga como candidato á presidencia da Xunta. 

A propia Xunta de Galicia organizou un gran simposio 
para facer balance e anunciar de novas os seus proxectos 
en materia de comunicacións por estrada, ferrocarril e 
mesmo a mellara dos portas e aeroportos. Para este acon
tecemento contaron mesmo. coa presencia da comisaria 
europea Loyola de Palacio e co ministro de Fomento, 
Francisco Álvarez-Cascos. Este asinou un novo compro
miso de investimento nestas vías de ~omunicación, con
cretando algo o contido de protocolos anteriores. 

Os nacionalistas, ademais da súa propia iniciativa de pre
entar e defende-la moción de censura, tamén organiza.

ron unha convención de cadros, que estivo precedida por 
outro a to pr vi to de de meses atrás, a reunión de repre-

As infraestruc
twras do futwo 
tiverón unha 
brillante posta 
en escena. 

sentantes d~ partidos de toda ;Europa que se moven no 
ámbito nacionalista, das chamadas nacións sen estado, 
sobre todo dos eurodeputados que comparten grupo par
lamentario con Camilo N ogueira. 

O candidato socialista non se quedou atrás . Viaxou a 
Madrid, onde conseguiu que o propio Felipe González o 
apadrinase na presentación do seu último libro, unha obra 
que marca as liñas xeraÍs do proxecto· que encabeza Pérez 
Touriño. Moito máis solemne aínda foi a convención de 
centos de cadros municipais socialistas, encabezados polo 
propio secretario xeral, Rodríguez Zapatero, arroupando 
a Pérez Toüriño. Para a _ocasión conseguiron mesmo a par
ticipación do rebelde alcalde da Coruña, Francisco 
Vázquez. 

A HORA DAS ENQUISAS 

Por outra parte empeza a guerra. das enquisas. Uns e 
outros insinúan que cantan con datos que favorecen os 
seus intereses. A primeira que se publicou procedía dun 
departamento universitario e nela o PP seguía c_onservan
do a maioría absoluta, pero perdendo tres deputados a 
favor dos socialistas, mentres o BNG se mantiña. Pero os 
datos foran recollidos antes de fin de ano, cando aínda 
non estalara o escándalo do enterramentO das vacas. 

Así que as cartas están boca arriba. A única incógnita 
importante que resta por aclarar é a data exacta das elec
cións, que Manuel Fraga rexeita precisar, limitándose a 
propone-los meses de xuño e outubro como os .máis pro
picios. No seu contorno case todos apostaban polo tres de 
xuño, ata que empezou a crise das vacas tolas, que para 
algúns aconsella retrasa-la convocatoria. Pero outros atri
búenlle · ó propio presidente a opinión de que a situación 

. pode empeorar aínda. 



AC 1 UALIDADE .· Pedro Pedrouzo Devesa 
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A GLOBALIZACIÓN NON EXISTE ... 
A globalización non existe para os 

homes, só para as mercadorías. 
N ecesítase a liberdade do capital: 
investir n.o que se queira e como se 
queira; necesítase poder vende-lo 
que sexa onde sexa e como sexa -
tanto -ten cómo se fabrique-, pero 
cando se trata das persoas, dos huma
nos, de nós mesmos ... iso que vale 
para os cartas, as causas e os animais 
non vale para nós ( ou polo menos 
para a .maioría)' non debe haber ese 
tipo de liberdades. A empresa pode e 
debe ir onde queira, o home non. O 
mundo ten máis fronteiras ca nunca . 
porque os poucos ricos que quedan 
son conscientes de que cada vez son 
menos, e que son máis os que quedan 
sen nada. A "avalancha humana" pon 
en perigo o paraíso terreal que crea
ron para eles nos seus estadiños. 

A era da informática rompe fron
teiras virtuais consciente de que as 
fronteiras reais son cada vez máis diñ~ 
ciles de· superar porque somos os 
propios humanos satisfeitos os que 
nos negamos a iso. Sen embargo que
remos que calquera lugar do globo 

siga aberto a satisface-la nosa cobiza 
turística .. Cómpre pechar fronteiras, 
non . deben pensar que entrar na 
abundancia é cousa doada, hai que 
padecer. 

A era do universal está en camiño; 
os mesmos que critican o "fanatismo 
nacionalista" e falan do "peche de 
fronteiras" vasco, pechan as fronteiras 
da súa ridícula abundancia creada nas 
últimas décadas. Hai que ser abertos 
( á riqueza e ó españoleo). A lei lerele 
é un canto á identidade española 
tanto laboral como folclórica 
pechando fronteiras a aqueles que 
por non ter non teñen nin cultura 
que nos poida servir. Son inferiores 
porque son pobres, ... e non estamos 
seguros de que lles gusten os tauros. 
Somos polo tanto abertos ·a toda cul
. tura que se poida saborear e adquirir 
no mercado, pechados a toda aquela 
que nos faga reflexionar sobre o estú
pido do noso devecer diario. 

A filantropía dixital conquistou o 
noso corazón porque por cada vez 
que fagas clic nesa páxina de inter-

net, a empresa que ten traballando 
por dúas rupias a un rapaz na India 
dálle un prato de caldo a outro que 
está no Altiplano. Fermosa solidarie-:
dade internacional que crea lazos tan 
estreitos. Pódese ver de dúas maneiras 
ou como unha argucia comercial ou 
como unha inmensa burla do máis 
elemental dos dereitos humanos: a 
dignidade. A solidariedade civil con
dúcese polos camiños das empresas 
de servicios que fan un ben ·social: 
reduci-lo gasto público facendo o 
papel da Administración. Esta solida
riedade foi o grande descubrimento 
do neoliberalismo ¿para que pagarlle 
a un funcionario se con dous volun
tarios arránxa-lo problema? 

E por fin ternos un fermoso 
mundo creado a imaxe e semellanza 
dun infeliz interese económico que 
nos illa dos demais humanos. Duns 
humanos que deixamos de ver como 
compañeiros 'de viaxe e pasamos a 
ver como competidores e ladróns de 
postas de traballo. O óptimq econó
rruco converteuse en pésimo huma
no. 

e ··········· 



INTERNACIONAL 

O SÁHARA ESOUECIDO 
Cando acabamos de comeza-lo novo milenio moitos pobos do mundo seguen loitando. 
polos seus lexítimos dereitos ante a pasividade e a desidia da minoría de_ poderosos e 
cobizosos que gobernan o mundo .. O pobo do Sáhara atópase nesta· situación, despois 

de moitos anos de agardar con certa esperanza · ese momento de constitución dun novo 
Estado e recoñecemento internacional dos seus dereitos históricos. De novo é preciso 

denunciar con tódalas enerxías esta ·interesada situación. Nin despois da marte de 
Hassán 11 e os novas aires do seu sucesor e filio parecen albiscarse novas aires de 

solución a este problema con respecto ó que os gobernantes españois non son a/leos. 

ALGÚNS DATOS SOBRE O SÁHARA 

ACTUAL 

A superficie que ten o Sahara é de 
266 .000 km2, aproximadamente a 
metade da Península Ibérica. As frontei
ras son M arrocos (N) ,Alxeria (E) e (S), 

anarias (O). A poboacíón está compos
ta por uns 500. 000 habitantes, dos que 
uns 200. 000 se a topan refuxiados nos 
campamentos da Fronte Polisaria en 
Tinduf ou como nómades nas zonas 

as potencias 
occidentais 

arrouparQn a 
Marrocos para 

exercer unha 
soberanía de 
facto na costa 

atlántica do , 

Norte de Africa 
liberadas. N os campamentos existen 
para o adultos cinco comités: saúde, 
educación, abasteceme!ltos, desenvol
vemento económico e producción, e 
d xustiza e asuntos sociais. Tamén hai 
uns 250.000 marroquí , sobre todo 
forza do e ército, policía e administra
ción. Nos campo de refuxiados, en 
ituación de conflicto bélico, son as 

mull res a que encargan da maior 
part da tar fa productivas e da admi
ni tra ión . 

............. _. 

A lingua oficial é, por unha parte, o 
árabe e por oµtra , o castelán. A varie- · 
dade dialectal árabe propia da zona, 
entre o sur de Draa (Marrocos) e o 
norte de M auritania chámase hassanía. 
A relíxíón é a islámica. A RASD é un 
estado non confesional. A terra é 
semiautomática e está dividida en dúas 
rexións, Saguia el Hamra e Río de 
Ouro. O Sahara_posúe unha das maio
res riquezas pesqueiras do planeta. Nos 
últimos tratados de pes~a co UE e 
neste que está aínda pendente 
Marrocos inclúe esta zona, a pesar das 
prohibicións das leis internacionais. 
Tamén existe unha grande riqueza 
mineira. A mina de Bu-Craa é consi
derada como o maior xacemento de 
fosfato do mundo. Do mesmo xeito 
~xisten prospeccións petro'líferas e de 
gas . 

A poboación dos campos de refu
xiados depende P.ara a súa superviven
cia da axuda exterior, principalmente 
do Alto Comisariado de N acións 
U ni das para os Refuxiados 
(ACNUR), o Comité Internacional da 
Cruz Vermella (CICR), Programa 
Mundial de Alimentación (PMA) e das 
ONG. 

- A SITUACIÓN ACTUAL 

Xa no ano 1998 estaba prem.sto un 
Referendo para a Autodetermina- ción 
do Sáhara que -se celebraría o 7 de 
decembro de 1998. Pasada moi ampla
mente esa data aínda non se celebrou. 
o censo electoral foi a peza clave de 
todo o ·proceso e ofreceu varias difi
cultades derivadas das distintas versións 
d~ Marrocos e da Fronte Polisaria. 
Marrocos segue bloqueando o avance 
do Plan de Paz, violando os dereitos 
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humanos nos territorios ocupados; 
intensificando as súas campañas de 
represión que :x'.eran dispersións, enea-

. deamentos, torturas e xuízos sumarios. 
Durante un encontro celebrado en 
Berlín os días 28 e _29 de s~tembro de 
2000 - baixo os auspicios de · James 

· Baker, ex secretario do Estado nortea-
m~ricano, enviado especial do secreta
rio xeral da ONU para o Sáhara 
Occidental- entre a Fronte Polisaria e 
o Reino de· Marrocos, este último 
optou deliberada e oficialllente polo 
abandono do referendo. 

Os garantes do acordo de paz para o 
Sáhara Occidental; sobre todo mem
bros influentes do Consello de 
Seguridade, non s9 non exerceron nin
gunha presión para que Marrocos 
deixe .de obstaculiza-la organización 

. do referendo de auto~eterrninación, . 
senón todo o contrario: algúns países 
aventuráronse na busca dunha solución 
que non. satisfai máis ca a Marrocos. 

Recentemente' os organizadores 
del Rally París - Dakar obviaron a 
autorización da Fronte Polisaria · para 
atravesa-lo territorio do Sáhara 
Occidental. Marrocos e os organizado
res do Rally mantiveron o itinerario da 
7ª etapa que pasou polo territorio 
saharauí, no contexto colonizador 
marroquí, intentando afianza-la súa 
ocupación ilegal do Sáhara, desprezan-

do unha vez máis a vontade do pobo 
saharauí e supoñendo un renovado 
desafío ás Nacióris Unidas e . a 
Comunidade Internacional. A Misión 
das Nacións Unidas para o Referendo 
do · Sahara Occidental (MINURSO) 
non fixo ningún esforzo para frear esta 

·O Sahara posúe 
unha das maiores . 

nquezas . 
pesqueiras ·do 

· planeta 

provocación inútil. A importancia da 
paz e da estabilidade ria rexión foi 
totalmente esquecida . 

Recentemente o Consello de 
Seguridade da ONU aprobou a reno
vación ata o 28 de febreiro do 2001 do 
mandato da MINURSO e a pró~roga 
unha vez máis dos compromisos 
adquiridos pola ONU de facer cum-

. pri-lo plan de paz. Despois do 28 de 
febreiro poucos espacl.os para a paz han 
quedar. 

A Fronte. P~4saria ernitiu recente
mente un texto revelador da situación 
que se. está creando e que transcribi
mos: "O acordo de alto ó fogo, en vigor no 

Sáhara Occidental dende o 6 de setembro 
de 1991, quedou caduco. As disposicións e 
medidas referentes á súa . implementación 
son xa inexistentes ... Xa é hora de que 
Marrocos saiba dunha vez por todas ... 
que cos seus constantes intentos de. atrasar 
de forma indefinida o referendo asume a 
total respons-abilidade das desastrosas conse
cuencias. Para nós o cese do fogo deixou de 
existir posto que Marrocos así o quixo. A 
guerra está aí presente. Non se trata de nin
gunha apreciación para . desinformar. Fronte 
á inxustiza que queren impoñerlle, a única 
alternativa que lle queda ó pobo saharauí é 
seguí-lo seu combate liberador para defende
lo seu ·dereito imprescritible á liberdade e á 
independencia recoñecidos por tódalas ins
tancía_s internacíonaís ". Neste momento 
histórico dirixímonos a tódolos pobos e 
goberno~ do mundo co fin de apoia-lo noso 
pobo, que loita polo respecto do seu dereito 
sagrado "a dispoñer de si mesmo, polo seu 

. dereito sagrado de ~er libre e independente. 
. Lanzamos un chamamento particular ós 

nosos amigos no mundo e en especial ó 
movemento solidario para intensifi.ca-los 
séus esforzos, incrementa-lo seu apoío a 
favor da nosa xusta ca11tsa e rebelarse contra 
a arbitrariedade e a inxustiz a ". 

Xa hai ten'i.po reclamabamos un 
acordo subsciito no marco da Unión 
do Magreb árabe, que recoñecese o 
dereito á determinación do pobo saha
rauí. En todo caso EEUU, a Unión 
Europea e principalmente España ·e 
Francia deberían garantir unha xene
rosa cooperación para _o desenvolve
mento da rexión Sur de Marrocos e do 
Sáhara occidental, a cambio dun acor-. 
do que dese paso, tal como se recolle 
no Plan de Paz, a "unha solución xusta 
·e · definitiva". Os nosos mariñeiros . 
galegas pensan que se o Sáhara acada-
se a súa dignidade, democracia e sobe-

. ranía, recoñecidas internacionalmente, 
os problemas de pesca que padece a 
flota galega que dependía dos caladoi
ros canario-saharianos se solucionarían 
e as axudas reverterían sobre un pobo 
necesitado. A nosa solidariedade coa 
loita do pobo saharauí e a esperanza de 
que acaden moi axiña unha solución 
xusta ó seu vello conflicto. · _ .. .. ........ .. 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON MIGUEL FERNÁNDEZ BLANCO, 
DA AREA DE EMPREGO DE CARITAS 
PLATAFORMA POLO ¿.¿¿¿¿QUE????? 

IRIMIA fa/a con Miguel Fernández Blanco, responsable da área de emprego de Cáritas, 
unha das organizacións que, xunto cá Plan Comunitario de Vite, Chavós e outras, 

constitúen a Plataforma polo Emprego. Deixemos que sexa o nosq interlocutor quen nos 
describa máis polo miúdo unha iniciativa que intenta que o acceso ÓS· recursos de 

emprego sexa máis doado para os sectores máis esquecidos e 

Comecemos polo principio: ¿que é a 
Plataforma polo Emprego e como 
xurdiu? 

Foi unha iniciativa fundamental
mente de Cáritas de Santiago e 
Cogami, que naceu coa idea de 
apoiar entidades que traballaban con 
colectivos de dificil inserción co fin 
de traballar conxuntamente. 

Prevíanse dous tipos de acción: 
unha na lifia da concienciación social 
e da reivindicación <liante da 
Administración (sempre respecto dos 
colectivos de dificil inserción) e outra 
liila m.áis técnica, dende a perspectiva 
dos ervicio . 

¿Que obxectivos persegue? 
Poi dentro desa per p ctiva que lle 

deu ori e, a Plataforma polo 
Emprego busca, por unha banda, o 

de mobiliza-lo tecido social. 

traballo coordinado entre entidades 
e, pola outra - e este é o seu obxec
tivo máis importante - promover, 
impulsar e potenciar medidas e ini"'." 
ciativas que favorezan os procesos de 
inserción dos colectivos cos que tra
ballamos. 

Non obstante, nos seus inicios a 
intención da Plataforma dirixíase 
rn.áis na liña da procura de mediqas 
lexislativas e doutro tipo (sociais, etc.) 
para facilita-la inserción <lestes colec
tivos. 

¿Que se entende por .colectivos de 
dificil inserción? 

Para rnin, os colectivos de dificil 
inserción non só son os que como 
tales concibe o INEM, serrón que 
incluiría dentro deles un determina
do grupo de persoas que engloba 

minorías étnicas, como os xitanos , 
inmigrantes (sinaladamente os do 

· Terceiro Mundo, que son os que pre
sentan maiores dificultades de inser
ción) aderp_ais dun sector da poboa
ción sen catalogar : persoas sen fo r
m ación, con especial incidencia nas 
mulleres, discapacitados, m ozos que 
abandonan ou non rematan os seus 
estudios, mulleres soas con cargas 
familiares, etc. 

Pero, se xa existen outros servicios a 
través dos que se canaliza a demanda 
e a of erta de emprego, o autoemprego, 
a formación, etc. ¿que é o que xustifi
ca a existencia desta iniciativa dirixi
da específicamente ós colectivos de 
dificil inserción? ¿Supón iso que os 
mecanismos ordinarios son insufi
cientes á hora de atende-las súas 
demandas neste ámbito? 

Comprobamos que os. servicios 
que existían - tanto públicos, como 
privados ou semipúblicos - non eran 
os axeitados para estes colectivos, xa 
que artellaban uns procesos de inser
ción laboral que non eran os apropia
dos para eles. O Servicio Galega de 
Colocación, por exemplo, non res
ponde ás súas necesidades porque· . 
simplemente nunca os chaman, por 
moito que teñan ali o seu currículo. 
Necesitan procesos de inserción e 
técnicas máis definidas; teñen que 
estar máis controlados, por iso os 
recurso.s ordinarios fallan. En defini
tiva, os medios "habituais" noff son 
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suficientes para os colectivos de difí
cil inserción, porque están concibidos 
para persoas que teñen habilidades 
sociais e técnicas suficientes para 
saber moverse, para ir ós sitios onde 
teñen que ir, para ~umprimenta-lo 
seu currículum vitae, etc. é dicir, para 
xente que mesmo sen eses mecanis
mos acabaría atópando igualmente 
un traballo. 

¿Que entidades o integran? 
Cáritas Interparroquial de 

Santiago, Chavós e o Plan 
Comunitario de Vite, fundamental
mente. Agora mesmo estamos traba
llando nun proxecto centrado en 
Santiago, pero é un proxecto piloto 
financiado con fondos públicos no 
que as técnicas contratadas están sub
vencionadas. Serían o equivalente ós 
técnicos que existen na 
Universidade, o que supón que non 
hai persoas direccionadas para buscar 
alternativas no campo no que t~aba
llamos. 

Santiago, dentro deste proxecto 
piloto ·é o modelo, e do que se trata é 
de estudia-la súa viabilidade . para 
estendelo a outros lugares. Por iso, . 
despois do primeiro ano de funcio
namento da Plataforma xa ·se fixo 
unha avaliación dos sistemas públicos 
de emprego, para detectar precisa
mente as defieiencias que presentaba 
con respecto ós colectivos de difícil 
inserci6n. 

¿Cales son os principais atrancos 
que atopa a Plataforma no desenvol
vemento das súas actividades? 

O problema principal co que nos 
atopamos vén' dado polq feito de que 
a idea coa que se constituíu a 
Plataforma non era a de promover un 
tipo de acción de inserción, senón a 
reivindicación social, o que resulta 
moi difícil pala mesma evolución da 
Plataforma, que integraba a moitas 
organizacións cando botou a andar, 
pero que reúne a menos entidades 
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neste momento. Do que se .trata, 
lago, é d~ propoñer alternativas máis 
alá dunha experíencia concreta que é 
o que agora estamos a xestionar . . 

· ¿Como se financia? 
Ternos concedidas dúas subven

cións da Consellería de Familia, 
Promoción do Emprego, Muller e 
Xuventude: unha da Dirección Xeral 
de Fomento do Emprego e outra da 
Dirección Xeral de Formación e 
Colocación, que son as que permiten 
a contratación das dúas técnicas que 
están a traballar agora na Plataforma. 
Durante o primeiro . ano foi o 
Consello da Xuventude quen lles 
proporcionou acomodo, mentres que 
neste o seu segundo ano é Cáritas 
quen o fai. 

¿Cal é o balance do traballo Jeito 
ata agora? 

O labor desenvolvido pala 
Plataforma foi e segue a ser intere
sante. O reto para nós é dalgunha 
maneira que os colectivos de difícil 
inserción estean máis presentes na 
sociedade. A idea da Plataf arma é 
axudalos a conseguilo. Hai que ter 
presente que carecen de calquera tipo 

de representación a outros niveis 
(como nos sindicatos, por exemplo) e 
a nasa intención é a de axudar a 
suplir esa carencia. A nivel persoal, 
creo · que a presencia da 
Administración con respecto ó tema 
das subvencións e dos técnicos freou 
o proceso polo control que exerce, 
obstaculizando o labor reivindicativo. 

O reto consiste en logra-la repre
sentación dos colectivos a nivel social 
e defender que a súa integración pasa 
polo e.l;Ilprego. Ternos que considera
lo feito de que na situación actual 
que hoxe vivimos xa se dá ese fenó
meno, porque estructuralmente o 
desemprego está descendendo, e o 
que queda sori esas bolsas de inser
ción, o grupo dos colectivos dos que 
falamos, co que é evidente que algo 
vai haber que facer. 

¿Cales son os plans da Plataforma 
cara ó futuro·? 

O naso propósito é o de "mover" 
máis o tema na cidade de Santiago, 
contactar con máis asociacióris, como 
as vecma1s, por exemplo. A 
Plataforma está aberta a todo tipo de 
participación, porque do que se trata 
é de mobiliza-lo tecido social. 

e····· ········ ··· 
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CONTRAPUNIO 
Traemos ó naso Contrapunto dúas achegas sobre un tema de plena actualidade.A 
aposta por unha opción nacionalista en contextos de asimilación e abuso cultural ou 
político ten as súas raíces na sensibilidade evanxélica de defensa do oprimido. Os 
abusos, doutra banda, cometidos no _nome do nacionalismo poñen en garda a moitos 
cristiáns contra unha asimilación acrítica de certos postulados. 

O FUTURO É MESTIZO 
"Fronte ós nacionalismos políti

cos, económicos, relixiosos, Xesús é 
sinxelamente ·humano, universal" di 
Pepe Alvilares na Clave ·do número 
anterior. Pero Xesús non é universal, 
é un Individuo e, para a metade da 
humanidade, ni~ iso. Ademais de non 
o coñecer, foi deformado palas con
trov rsias cristolóxicas. Na disputa 

colástica o universal é unha abstrac
ción. Xa no s. ·xrv Ockham afirma 
gu os universais non existen: son 
arrotos · v rbai ("flatus vocis") 

1 mos d · Igr xa Universal, pero só 
h i igr xa. 1 . r sto son propi-

1 • s u . 11 n á una romana e 
bi po que determina . 

qu ' cu stións son falables, cales infa-
1 bl . 

Porfia Pepe Alvilares: "Xesús 
opons a toda fronteira que divida os 
humanos". E como "non foi un 
patriota", así se liquida o pretendido 
nacionalis~o de X~sús . Pero resulta 
que lles prohibiu ós seus discípulos 

entrar en certas vilas e cidades, 
suponse porque estaban helenizadas, 
coma qu.en di, desgaleguizadas . 

Se Xesús podería chamarse hoxe 
nacionalista, non o sabemos. John. P. 
Meier, meticuloso biblista católico a 
quen cita Alvilares, afirma: "Dende os 
tempos dos Macabeos volveron a 

. impoñer nomes propios de patriarcas 
e matriarcas, e isto "denota a partici~ 
pación da familia de Xesús . nese 
espertar da identidade nacional e 
relixiosa xudía" . 

Polos tempos do exilio o docu
mento deuteronomista revisou a 
Biblia aplicándolle o correctivo étni
co para que ·os exiliados non perde
sen a identidade nacional ou a recu
perasen. 

Sería interesante analiza-lo com
portamento de Xesús cos ocupantes 
romanos, por exemplo cando critica 
a moeda do César, cando se burla do 

Xosé Chao Rego 

everxetismo dos dirixentes romanos: 
os reis das nacións, que se fan chamar 
benefactores ("everxetes'')" ou cando 
funciona unha parábola que equipara 
a lexión romana cun excército de 
pa rcos tolos e chimpados ó mar. 

.Se Xesús podería 
chamarse hoxe 

nacionalista, non 
o sabemos. 

En resumo, só existe o concreto 
que, cando se· abre a outros concre
tos, entran en xogo para que ningún 
nacionalismo - sobre todo o do 
Estado- , desfaga culturas, destrúa 
pobos. Cos inmigrantes irán nacendo 
novas formas culturais e o futuro será 
meteco, mestizo. ¡Non universal, por 
favor! 



CONTRAPUNIO 

O DEBATE QUE ME.~. 

O debate que me propoñed~s 
sobre "Xesús: ¿naCionalismo ou uni
versalismo?, resúltame distante afecti
vamente e, polo mesmo, incómodo. 
Tamén eu fun patriota, naquel dis
tante tempo, españolista. Recordo 
que a crítica ás patrias -que, .daquela, 
descubrín na novela O cero e o infinito 
de Artur Koestler:- , espertou en min 
grandes resistencias. Repito : eu era 
un patriota. Pero marcoume. Collín, 
desde entón, medo ás patrias. 

Desde a conciencia relixiosa, por 
outra parte, o monopolio de Deus 
palas causas nacionais é repetida. 
¿Que nación non quixo apoderarse 
de Deus para poñelo ó seu servicio, ó 
longo do tempQ, desde a gesta Dei per 
francos medieval ata -o "por Dios y por 
España" do naso nacional catolicis
mo? . A fe bíblica, polo contrario, 
aportou a secularización da política. 
Esta é obra ·dos homes, non se pode 
xustificar en Deus. As nacións son 
tamén. productos culturais, emocio
nais, non naturais, como os partidos 
políticos, os exércitos ou o cultivo do 
tabaco. O perigo dos nacionalismos é 

o de facerse relixións laicas. Non 
encontro no Novo Testamento a 
cuestión dos nacionalismos. Na orga
nización da · sociedade o Evanxeo fai 
a crítica dos poderes que escravizan ó 
home, próximos ou afast~dos, nacio
nais ou imperiais. Os poderes próxi
mos · son os máis opresivos. · 

O perigo dos 
nacionalismos é 

o de facerse 
relixións laicas. 

A idea de patria ou de nación 
esperta en min as reflexións de Jorge 
Luis Borges no seu texto "Juan López 
y John Ward": 

"Les tocó en suerte una época extra
ña. 

El planeta había sido pa:rcelado en 
distintos países, cada uno provisto de 
lealtades, de queridas memorias, de un 
pasado sin duda heroico, de derechos, de 

Xosé A/vi/ares 

agravios, de una mitología peculiar, de 
próceres de bronce, de aniversariós, de 
. demagogos y de símbolos. Esa división, 
cara a los cartógrafos, auspiciaba las gue
rras. 

López había nacido en la ciudad 
junto al río inmóvil; Ward, en las afu~
ras de la ciudad por la que caminó 
Father Brown. Había estudiado caste
llano para leer el Quijote. 

El otro profesaba el amor de 
Conrad, que le había sido revelado en 
una aula de la calle de Viamonte. 

Hubieran sido amigos, pero se vieron 
una sola vez cara a cara, en unas ·islas 
demasiado famosas, y cada uno de los 
dos fue Caín, y cada uno, 'Abel. 

Los enterraron juntos. La nieve y la 
corrupción los conoces. El hecho que 
refiero pasó en un tiempo que no pode
mos entender". 
Tamén a mín me parece ésta unha 

época estraña: a das patrias, todas elas: 

as que teñen estado e as que queren 
tela. Síntome 'cidadán de todas elas, . 

concidadán de Juan López e de John 
Ward. Dos ecuatorianos de Murcia e 
tódolos estranxeiros de calquera país. 

_ ............ .. .. 
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CRÓNICA DA BATA AZUL 
SOBRE FONDO MOLLADO. 

Señora que pasa dos 50, bata azul, 
un ruído de fondo, o transistor no 
peto da bata dando as últimas noticias 
sobre o temporal: chuvia, vento, pero 
sobre todo auga, auga galega, por 
demais pero nasa. Tenta, cunha frego
na que ten máis de ancho ca ela e 
case tanto de alto, limpar unha das 
tantas pozas do edificio. "Isto non ten 
traza, como siga así o tempo para a 
semana teñen que vir todos con 
botas de auga e paraugas para dar 
cla e". O caso desenvolvíase na sede 
dunha facultade, centro de distribu
ción, e ó mesmo tempo, de acumula-
ión d cultura, d sabeduría.. . e de 

auga. Sabeduría, cultura e vista e car
t . Vi ta qu 11 faltou ó arquitecto 

rrcspondcnte carta que segura
mcnt afi rrou o constructor que lle 
cadr Ll. e departamento do últi
mo pis están anegados e ti se ves 
que que vai chov r no ordenador 
ponlle un plástico" dixo mentres 
tentaba que o regueiro da escaleira 
non escapase máis. Enorme cristalei
ra que cobre os dous laterais internos 
dos dous bloques dun edificio en 
forma de H pensado por un arqui
tecto do sur, construído con mate
riai do sur, planificado con esquemas 
do sur ... Un edificio para onde non 
chovese. E fano en Santiago de 

Compostela, que ó lado do apóstolo 
sern.pre vai asociado coa palabra 
"chuvia". Din incluso que aquí a 
chuvia é arte. Aquí pensa a señora da 
bata azul, coa que estamos de acordo, 
que de artístico non entende pero 
"isto foi moi mal ideado e moi mal 
fragL'l.ado e aínda por riba mal feito". 
Alumnio e cristaleiras enormes, cen
tos de metros para tódolos lados, que 
meten frío (calor cando a hai) e sobre 
todo regueiros de a,uga. Goteiras que 
fan que a cafetería se convirta nun 
habitáculo cunha barra chea d~ 

barreños recollendo un líquido que 

1 

arrastra a pintura do teito, e onde só 

quedan 3 mesas enxoitas. E xa vere

mos se os filólogos non chegai-án a 

andar e!l canoa polo edificio. ¿De 

quen: será a culpa? ¿Deseños non 

pensados para a nosa terra . .. onde 

chov.e? ¿Contratas para os amigos ou 

paú os que o fan máis barato? 

¿Supervisións e aprobacións de obras 

que non o merecen? E só digo unha 

cousa: a casa de miña avoa, feíta no 

1813_ (no .1992 inaugurouse o novo 

edificio de filoloxía), non mete auga, 

nin meteu nunca ... ¡Que curioso! 
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O NOSOTABOLEIRO Arturo Estévez 

MANIFESTO ASEMBLEA 2000 
Baixo o lema -'-'vivir doutra maneira -'-' diversos grupos e movementos cristiáns 

reunímonos no mes de decembro en Madrid para ceiebra-lo xubileo. Fixémolo nun clima 
de cordialidade e de alegría-' conscientes de que a memoria de Xesús é sempre motivo 

de gozo e boa nova para o mundo. E fixémolo.1 á súa vez-' con actitude crítica e 
reivindicativa-' xa que a denuncia e a proposta constitúen os dous piares da vida e da 

mensaxe de Xesús. 

Ano de gracia, tempo de soli
dariedade 

Recordamos nesta asemblea a invi
tación que o Papa nos fai na encíclica 
Terrio Millenio Adveniente a vincular 
estreitamente a celebración do xubi
leo cos dereitos dos pobres e a xusti
za no mundo. E recoñecemos nos 
inmigrantes e nos diferentes apresen
cia deses pobres que están reclaman
do a berros a xustiza e dignidade que 
esta sociedade nosa, militarista e con
sumista, lles está a negar. Tamén para 
eles é necesario que chegue xa o ano 
de gracia soñado na tradíción xudía e 
proclamado solemnemente por Xesús 

. na sinagoga de N azaret. É necesario 
forzar para eles a condonación da 
débeda externa, a devolución dos 
recursos e materias· primas roubadas e 
a liberación de tódalas escravitudes 
que están oprimindo a·s .súas ilusións e 
ganas de vivir. É necesario respecta-la 
dignidade de cantos viven entre nós e 
recoñece-la súa personilidade xurídi
ca como suxeitos de inalienables 
dereitos. 

N esta manifestación que acabamos 
de celebrar berramos ante a socieda
de española a dignidade e os dereitos 
plenos para tódolos inmigrantes e a 
súa necesidade de integrarse como 
parte activa nesta sociedade pluralista 
e multicultural que se está formando 
entre nós . E, daquela, rexeitamos por 
inxusta e ( quizais) anticonstitucional 
a reforma da Lei de estranxería. 

Por un diálogo dentro da 
Igrexa 

A nosa denuncia e reivindicación 
centrouse tamén na Igrexa, da que 

somos parte, por estar convertendo o 
ano do xubileo, o ano de gracia, 
nunha especie de folclore relixioso. 

Nesta liña os que durante estes 
días nos reunimos sentímo-la Igrexa 
como Pobo de Deus en marcha e vivi
mos en unión c01nún co Evanxeo. 

Este sentir e vivir condúcennos a 
manifestar, neste momento, que que
remos expresar de forma coherente o 
noso compromiso cristián celebran
do a Eucaristía, compartindo a nosa 
fe e construíndo o Reino no aquí e 
agora, sobre todo da realidade marxi
nada e empobrecid~ donoso mundo. 

Con humildade denunciamos, 
mirando a Igrexa, a falta de actitude 
de diálogo de gran parte dos nosos 
representantes, a falta de liberdade 
nos foros eclesiais, o rexeitamento e 
marxinación sistemáticos dos que 
opinan de forma distinta á oficial. 

Un novo estilo de vida 
Con afouteza, porque oímos desde 

Europa o clamor dos pobo ma1s 
empobrecidos, denunciamos co espi
rito vivo do xubileo: ¡Non m áis 
impunidade! ¡Non máis débeda 
externa! ¡Non máis convivencia cos 
poderes que causan dolor! ¡Non máis 
reparto e axudas con cartas inútiles, 
cando o que nos piden os pobos 
pobres da terra é xustiza! 

Con decisión, denunciamos tamén 
a marxinación da muller dentro da 
sociedade da Igrexa; o rexeitamento 
visceral que lles fai ós homosexuais, 
negándolle-lo seu lexítimo dere~to a 
vivir en parella; o esquecemento de 
miles de presos sen posibilidade de 
reinserción e o abandono de tantos 

mozos deixados á súa propia sorte e 
destino. 

A orientación cristiá da nosa fe 
impúlsanos a recrear en pequenos 
gr-upos esa igrexa de Xesús que soña
m os e a comprometernos persoal e 
comunitariamente en cambia-los 
nosos hábitos de consumo por un 

· estilo de vida máis austero e solidario; 
en crear redes cidadás polo cambio de 
estructuras políticas, económicas, 
sociais e culturais; en dar seguridade e 
acollida ó emigrante que ternos máis 
próximo e en recupera-la rúa. 

Comprometémonos, finalmente, a 
traballar cos colectivos marxinados, 
diferentes e excluídos polo recoñece
mento e construcción desa sociedade 
pluralista e multicultural que . xa está 
nacendo entre nós. 

Madrid, decembro de 2000 
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FALANDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

O tema das vacas parece que se puxo de moda, así que a nós non irnos ser 
menos e tocarémolo tamén, ¡desde o punto de vista lingüístico! Ó mellar pre
guntástesvos se as vacas en galega están "locas". "Locas" non, iso xa o saben1os, 
anque se cadra. están tolas ou loucas. Podemos recorrer a calquera dos dous 
sinónimos, pero sempre os termos galegas, ¡aínda que a ·loucura lles viñese 
de fóra! 

Sinónimos ... ¿lembrades o que son?: pois dúas palabras que significan o 
mesmo, que normalmente son intercambiables unha pola outra. Dicimos 
"normalmente" porque cando alguén di "Os garavanzos resultáronme pesados" 
pode usa-lo sinónimo "indixestos"; pero se é o bolso o que lle é pesado está 

claro que non lle é índíxesto ... 
Ben · é certo que ás vec~s dubidamos 

·para saber se dúas palabras son sinónimas 
pero por outros motivos, é o caso de 
labíos-beíz os, cerca-preto, . quedar-ficar, lágrí
ma-bágoa, guante-luva, libreta-caderno, habi
tación-cuarto ... Podemos pensar que a ·pri
meira forma é un castelanismo, e non é 
así, son perfectamente correctas as dúas e 
sinónimas. 

Tamén pode darse o caso contrario: . · 
te-la mesma palabra para dicir causas 
ben diferentes. 

Por exemplo, o ·queixo de comer e 
mailo queíxo da cara, ou o doce de · cho
colate, (ese tan rico!), e mailo número 
doce o mesmo coa malla do reloxo e mais 
coa malla do trigo: estes chámanse pala
bras homónimas (mesmo nome), 
escríbense igualiño (son homónimas
homógrafas: mesma graña) pero o seu 
significado é totalmente diferente. 
. Pero como a lingua é así de lianta 

aínda a cousa se pode poñer máis enlea~ 
Man de ferro, luva de seda, así somos. 

da e confusa. Son correctas tamén as dúas 
partes das seguintes parellas: botar-votar, ben-ven, haber-a ver e, como non, baca
vaca, pero neste caso xa non as podemos usar no mesmo sitio , porque non son 
sinónimos, serrón homónimas - homófonas, é dicir, pronúncianse igual, 
escríbense nioi parecido pero o significado dunhas non ten nada que ver co 
das outras. Fixádevos: 

-Se queres ir votar pola mañá, terás que botar a vaca fóra á tarde, ¡e se 
cite dá tempo pos/le a baca 6 coche! 

-Ben ven que está moi grave, pero están a ver se mellora,¡ten que haber 
1tnha esperanza! 

Isto é o que nos leva tantas veces ás arrabeadas da ortograña, os b/v. Ó 
m llor estades a favor de García Márquez· coa idea de eliminar tódalas barrei
ras ortográfica , pero non é tan doado,imaxinádevos que botamos pola mañá 
porqu 1Jota111os unha baca á tarde e logo non hemos ven e parécenos que beñen 
ontra nós ... ¡que lío!, mellar será deixa-lo conto como está e aprendelas 
on10 on. 

¡Buff!, por hox xa ch gou ¿non?, ¡que sarillo! 

1. "Para hoy", canto u o cego 
e un transeúnte, indignado 
be~rolulle: ¡non sexa meigo 
que desta non dá parado!". 

2. Compréndese o mal humor 
do que lle pegou un gritq 
H20 chorreaba 
molladiño coma un pito. 

3. Algo pasa neste mundo 
que nas nubes hai un veo 
de auga mesta e cabezuda 
que non deixa ve-lo ceo. 

4. ¿Como se explica, se non, 
que na USA omnipot~nte 
non se sabe quen gañou 
e quen ha ser presidente. 

5. So~os de recursos pobres 
e a xente anda pampa: 
disque por primeira vez 
seica chove e non escampa. 

6. E disque as vacas tolean 
sendo cordas, abofé 
que algún diaño non furule 
contra nós ninguén o ere. 

7. Unicamente ¡ah, si! 
que nesta meiga ocasión 
quen amosca vacas sexa 
non é mosca, évos moscón. 

8. De anos vense falando 
que polo que irnos comendo 
cuadrúpedes ·e cempés 
tamén irnos po_drecendo. 

9. Se o neno pide un bistec 
ante a tallada de vaca 
ata o seño Rajoi dirá: 
"Mexan por nós, todo é caca". 

10. A ver se nos convencemos: 
localizando que o .mal · 
é un monstro que habita 
seica na Aldea Global. 

11. Todo -o vai estragando 
e o mal parece que creza 
e nunca, endexamais 
chorou tanto a N atureza. · 




