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REFORMA CON

aprobou por decreto a nova
reforma laboral despois de que fracasase o diálogo entre
sindicatos e empresarios. Unha reforma que se decanta
máis palas teses da patronal, que c¡uizais por iso se mantivo inflexible durante toda a negociación. Entre estas
destaca o abaratamento do despido en case tódolos
contratos novas :fucos (pasa de 45 días por ano traballa-.
do a 33). Outras medidas foron flexibiliza-lo contrato a
tempo parcial ou amplia-lo abano de axudas a empresarios se contratan a traballadores pertencentes a colectivos específicos: mulleres, discapacitados, maiores de 45
anos ...
Polo lado dos
intereses dos traballadores a reforma penalizará o
contrato temporal ó seu remate
cunha · indemnización de 8 días
por ano traballado coa intención
de que se use
menos, e tamén
ampliará as responsabilidades das subcontratas entre
mpr as n materia de salarios e riscos laborais.
Queda unha longa lista de materiais pendente.s:
séguese castigando a maternidade (¿ quen pode ter
filias cunha baixa de catro meses?) e a paternidade (se
un pai quere partÍcipar, a nai ten que cederlle parte da
súa baixa), baixas que deberan ser universais e non
condicionadas a un tempo de cotización; non se distingue entre tipos de empresas (pequena, mediana,grande, ... ); segue premiándose a temporalidade nos contratos cos efectos que iso leva: pouca preparación do traballador, escaso apego á empresa, sinistralidade laboral:
no 2000, 184 de cada 1000 traballadores sufriron un
accidente laboral. E as cifras do paro. indican que a
muller segue senda tratada polo mercado laboral como
un recurso complementario ó home para cubrir ocas
por salarios escasos.
Resultado. cliso é unha ruptura cada vez maior entre
o mundo laboral e o social: a muller sen poder acceder
en igualdade ó mundo laboral, o home sen poder compaxina-10 traballo c,oa familia, os traballadores pouco
formados e pouco motivados con contratos en precario (4, 1 millóns de contratos eventuais no 2000),
empresas que buscan máis as axudas da Administración
(mediante cur os de formación, ... ) que resultados económicos, alta sinistralidade laboral, despedimentos disfrazados palas grandes empresas de xubilacións anticipada para maior carga económica da seguridade social.
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O TRASNO PEQUENOS IRM.Á NS
Percorreu o Espírito da Boa Xente a cidade da Coruña
e polo esforzo organizativo dos de case sempre
-Modesto Vazquez Gundín multiplicouse- estivemos
convocados a dous actos contraculturais, isto é, enxebremente cristiáns: unha especie de vixilia para desenmascara-lo silencio sobre África, e unha conferencia
coresmal de Jon Sobrino.
Hai moitos fios conductores entre os dous actos.
Fixémonos nun deles: a enorme maquinaria posta en
funcionamento para que esteamos distraídos, non atentos á realidade. Xusto neses qías soubemos que había
100.000 aspirantes a seren seleccionados para partiCipar
na nova edición de Gran Hermano, esa xo.ia coa que
Mercedes Milá -_que por certo no seu día entrevistara
moi dignamente ó Jon Sobrino noutro programa algo
diferente- se cubriu
de gloria, ·se guindo
os pasos de Sardá e
compama. Mágoa
de tanta capacidade
de adaptación ós
novas tempos.
Os medios son para a
~ incomunicación, a
~> desinformación e o
~ papahostiamento,
~ todos seguindo o
Hai cen mil. aspirantes: o planeta
ronsel
marcado
·ten o futuro garantido.
palas privadas, onde
o lucro dos propietarios é o valor e razón última. Por
iso cómpre máis ca nunca crear estas outras plataformas
para escoitarmos voces como a do senegalés inmigrante que falou na vixili~. Como dicía Sobrino: unha
causa é o coñecemento e a información, outra é a verdade. E aquela voz de África falaba da verdade elemental, a que non pasou polos filtros autoxustificativos do
pensamento satisfeito: Europa expoliounos, América escravizounos, as potencias dividíronos, armáronnos, encírránonnos
uns contra os outros, e agora estorbamos en todas partes.
E con todo, hai que andar á espreita, para que ese
mesmo interese polos pobres de acolá, palas inxustizas,
proxectos, esperanzas, de El Salvador, ou dos Grandes
Lagos, non sirva de . escape e ocultamento dos nasas
propias contradiccións. Dicíao moi ben unha rapaza
despois de falar Jon Sobrino, e dicíao en galega a aquel
auditorio con moito benpensante da Galicia-fóra-desi, que remexía incómodo no asento: que as pobrezas
de aló non nos faga eludi-la nasa responsabilidade coas
nasas pobrezas de acó. E soaba ben, porque, en Galicia,
o código é mensaxe. Ou, cando menos, tamén é men·saxe.

BOA NOVA
............................................................... : .........................................................................................................................................................................................................................
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Bernardo García Cendán

A carricanta· feliz
Cadaquén busca, ó seu xeito, a súa cota de felicidade
posible. Uns deciden non arriscar moito e preparar un futuro tranquilo, ignorando os momentáneos estímulos de goce
que se insinúan cada vez máis atraentes e tentadores nas
múltiples axencias de todo tipo de viaxes. Outros, despreocupados, prefiren gozar, ó día, de tódolos recursos dispoñibles. Gastan, pródigos, o que teñen e o que non teñen no
diario sobresalto da emoción pracenteira. Se cadra, pensan,
· nunca chegará ese futuro que os primeiros preparan con
tanta prudencia. Cando isto falla e a esperada felicidade se
traca en desolada tristura, a carricanta busca o niño quente
da formiga. Como é sabido polo vello canto, o máis probable será que o formigueiro enteiro rexeite toda acollida.
Causa que semella razoable. Coa razón por diante, non ten
dereito ó mesmo premio que a formiguiña sacrificada a ser
só algo fe liz sen a excitación da aventura. Decididamente
non sería xusto. A razón, simbolizada por Freud na figura
do pai, debe imporlle ás inconscientes carricantas apeitar
coas consecuencias d·e andar pala vida de cantantes. A non
ser que veña a nai coas insondables razóns do corazón para
poñer aire fresco na queimadura da desesperanza, e o filio
tarambaina se atope, d'ignificado e querido, cunha segunda
oportunidade. Todos cantos ternos algo de formiga e algo
de carricanta sabemos que, polo que nos di Xesús, Deus-Pai
évos moita Nai. Afortunadamente, gracias a Deus.

Xosé A/vitares

A CLAVE

1

Xesús a favor dos ilegais: a parábola do filio chamado "pródigo"

As parábolas de Xesús "adoitan conter unha mensaxe abraiante, contraria ás actitudes relixiosas. establecidas", di G. Theissen.
lsto sucede tamén ria naso texto: os benpensantes -fariseos e mestres da lei- escandalízanse polo trato amizoso que Xesús lles dá
ós ma lditos da sociedade: "publicanos" e pecadores. Xesús responde ó escándalo farisaico coa parábola do fili o pródigo. No poema
"Cristo en la cruz" J.L. Borges resume esa mensaxe de Xesús:
"Nos dejó espléndidas metáforas

y una doctrina del perdón que puede
anular el pasado ... "
Pero ¿quen non está necesitado de anular causas do seu pasado, do seu presente? Ninguén. O risco que Xesús anota na parábola
do filio pródigo é o da xente de arde, cumpridora da leí, como o irmán maior da parábola, satisfeita de si mesma, inmisericorde. O
que fai cada home coa súa vida aféctalle a Deus como a conducta dun filio ó seu pai. Por isa non vale a moral legalista dos fariseos. Para Xesús a moral esixe a Deus. ¿Ante quen "responder" se o home está só? Pero non é o seu Deus un lexislador neutral, un
xuíz imparcial, senón un pai que pode ser abandoado, traizoado. Por isa tampouco basta a leí, nin o rito. É necesario o espírito que
responde xenerosa, creativamente ás situacións cambiantes nas que Deus nos fala ou interpela. Pois Deus, ó revés da xente de arde
- sexa relixiosa ou atea-, prefire a xente indocumentada, os ilegais.
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O premio
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SOLIDARIEDADE 2000 do Parlament Catalá foi

para

"Bayt-al-Thaquafa" (Casa da Cultura) fundada pola relixiosa franciscana de Becerreá, ·
María Teresa Losada Campo. Doutora en Filoloxía Semítica, abandonou en 1977 o
ensino na Universidade de Barcelona para fundar este centro de acollida de árabes e
investigar sobre inmigración, sobre todo marroquí. .. Nestes días arrizados de polémica sobre este tema en Catalunya hai que salientar esta vida totalmente entregada ós
inmigrantes e que está a urxi-la súa integración: igualdade xurídica, nacionalidade,
vivenda, emprego e formación, dereito ó voto, polo menos nas eleccións locais. É
asesora sobre o Islam nas "Relacións interconfesionais"
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Polo San Xosé, o carpinteiro de Nazaré,
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SEMINARIOS, cada día máis
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baleiros. Ilustramos esta xornada cun
gráfico feíto polo Bispo de Mondoñedo
sobre a idade dos cregos actuais. Nesta

~

lillJ
~

menos de 40 .
de 51 a 60
de75 . ..

B

de 41a50

mesma diocese estase a dar unha con-

•

de 91 a 75

ciencia sobre as ADAP (Asembleas
Dominicais e Festivas na ausencia de
Presbítero) que xa se están a practicar
sobre todo en Ourense, pero tamén en
Mondoñedo: As Pontes, Ribadeo,
Abadín ... , onde Henar Román está a
levar adiante un intenso labor evanxelizador, do que nos aproveitamos en

DÍA MUNDIAL DA
AUGA, o 22, queremos lembrar

No

lrimia nas súas lecturas da Boa Nova.

como hai pobos que marren de sede,
como o de Etiopía, ó que pertencen estas
dúas mulleres. 2000 millóns de ·persoas
non teñen auga abonda e outros tantos
non a reciben ben tratada. Dentro de -30
anos 2 de cada 3 persoas non terán auga
potabl e, mentres en moitos dos nosos
fogares perde moito deste recurso ~ nos .
custa 6 veces menos ca unha cervexa.

o ÉXODO DO POBO KURDO faise interminable e cada fami-

Nos pobos desta península é en Aragón

lia arrastra unha historia de dor, como as que embarrancaron en Francia, pero o drama

(102 ptas./día/habitante) onde se paga

repítese cada día. Na foto unha nai cos 4 fillbs que puideron entrar aquí despois de

máis; Ga li cia (un 22,4) por riba da media

que a Audiencia de Ma_drid revocase unha orde de Interior que lles negaba o asilo po"ií-

e pouco men os ca en Mad rid, Catalunya,

ti co (a UE non recoñece o pobo kurdo). Escaparon de Turquía onde como outros kur-

Baleares e Canarias: con outra xeografía

dos foron perseguidos, hai 7 anos o exercito queimóulle-la súa aldea. O pai ·está en

e organ ización de territorio, e o dobre ca

Francia desde.hai 10 anos, o fillo maior de 14 foi torturado por participar nunha mani-

en Euskadi (9,5).

festación a prol do seu pobo. Os kurdos están ameazados por Irán, Turquía, Siria e lrak,
qu e non queren a súa independencia debido á riqueza petrolífera do Kurdistán .

Alfonso Blanco Torrado

1ÓN DE CENTROS XUVEN( S

N BOSCO
G A L

A

Ben lle podiamos chamar a este mes o da FEDERACIÓN DE CENTROS XUVENÍS DON BOSCO, pois teñen varias xuntanzas
que rematarán co "día da Federación", o 25, en Vigo. Estamos a falar dos grupos de
nenas e mozos que teñen os Salesianos nas nasas cinco principais cidades, e sobre
todo dos seus animadores/as. Están a se-la punta de lanza da educación do tempo
libre e da saúde, totalmente centrados na creatividade dos máis novas desde a liberdade; é unha magoa que as súas experiencias pedagóxicas non sexan i_ncorporadas a
outros proxectos que carecen desta vizosidade e proxección social (986225662).

IRLANDA sempre estivo moi
ligada ó naso país, sobre todo na cultura, na pesc·a e nas viaxes, e agora que
celebran o San Patricio, o 17, un

q~ere

lembrar dúas empresas punteiras na súa
economía: un ha é Eiranova, que é a
nasa Pescanova, alí instalada desde o
76, cunha flota que se dedica á captura
de camarón, nécora, etc. e unha fábrica
para procesado de peixe branca que
despois se exporta a Galicia, Euskadi. .. A
outra é Finsa Forest que desde 1984
está a facer taboleiros de madeira, como
a súa irmá maior de Compostela e
' emprega preto de 150 irlandeses. Un

OS 25 ANOS DO XENOCIDIO DA ARXENTlNA fannos lembra-los 30.000 desaparecidos, moitos deles galegas, asasinados

país coma o naso que ten unha historia
marcada pala emigración.

naquela dictadura, dos que as súas familias están. a reconstruí-la súa historia, como
Dionisia López, un ha das 7 fundadoras das "Na is da Praza de Maio". Na foto, nunha
conferencia en Vigo, a avogada Esther Alonso. Os militares mataron ó seu pai, de
Salvaterra, e ela naceu na cadea; agora dá pulo a Hijos que é: "Hijos por la Identidad

y la Justicia contra el Olvido y el Silencio", e a súa tese foi sobre o xenocidio na
Arxentina e o mesmo Fermín Castro -os seus pais galegas emigraron alí- vén de
recupera-lo seu sobriño, filio de Rubén, que fixeron desaparecer coa súa muller
cando o nena tiña 2 anos.

COA PRIMAVERA XERMOLA A POESÍA,

por isa o

Pen Club en colaboración coa Unesco achega desde o 21 ó 24 moitos escritores a
Compostela, para que se comuniquen desde as súas culturas e escritas e acheguen o
seu compromiso a esta sociedade tan necesitada de luces e testemuñas. Entre eles
están alg_úns·que puxeron a súa estética ó servicio dos dereitos humanos, como o nixeriano Soyimka, o alemán Günter Grass ou o uruguaio Mario Benedetti, que aparece na
fotografía. Hai que salienta-la participación de escritor.es dos pobos desta península
que están a espreguizarse da imposición dun "pensamento único", pala banda dalgúns
políticos.
e
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MOVIDA EMPRESARIAL
A Confederación de Empresarios de Galicia canta cun novo
presidente, Antonio Fontenla. Trátase dun constructor coruñés, de
talante progresista, xa moi experimentado en cargos representativos
dos empresarios .do seu sector, incluso de ámbito europeo. Foi elixido
polos seus compañeiros, impoñéndose a outro candidato que se
gababa de contar con apoios importantes dentro da Administración
galega e do Partido Popular.
~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04

Pero o que resulta máis significativo ca todo isto é o desexo de limpeza e
transparencia que o novo dirixente proclama e, polos seus antecedentes, parece capaz de levar adiante. Porque a despedida do seu antecesor non puido ser
menos gloriosa, logo de tantos anos impartindo leccións de ética e xestión a·
todo o mundo.

~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88
~f Provenza, 27 4

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:.
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46
2801 O MADR ID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 31 O 48 30
~~~ Habana, 20

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

!..f

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981-353714
Fax:
981 - 35 37 16

,.

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 491 3

~t.
......

~f Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74

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

~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02 .657 58 99

(f Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 79 18

Xa nalgunha destas crónicas aludimos á mentalidade de Antonio Ramilo: un
home que adoitaba presentarse coma o campión da ort'odoxia empresarial,
defensor do máis acérrimo liberalismo económico e adversario de calquera
tutela administrativa sobre a economía, admirador dos modos de producción
á xaponesa, de aumenta-lo horario laboral e maila idade do retiro, pero sen
que iso supuxese mellares retribucións para os empregados.
Pero este mestre teórico do rigor era o acaparador de tódalas subvencións
públicas pÓsibles e imaxinables e dispuña nas súas oficinas da Confederación
de Empresarios dun amplo cadro de persoal a inmen~a maioría dos cales estaban pagados pola Administración: bolseiros ,' contratos en prácticas e demais
andainas.
Todo foi sobre rodas ata que se descompuxo a súa boa relación co seu home
de confianza, o secretario da organización. Apareceu de contado un burato de
mil millóns de pesetas nas cantas e viñeron logo as denuncias de subvencións
cobradas dúas veces, con contratos duplicados. Políticos da oposición tamén
pretenden que máis dun enc_argado de impartir cursos ou organizar outras
actividades por conta da citada Confederación de Empresaiios recibía convicentes consellos para agradecer con xerierosidade eses contratos.
Os antecedentes do novo presidente fan esperar que non se volva a falar de.Stas prácticas e que se chegue a aclarar ata que punto e lugar son exactas as
denuncias dos políticos da oposición. Fontellla prometeu acudir á vía xudicial
para depurar responsabilidades e Ós responsables da Xurita que tanto poñían a
m an no lume pola xestión de Rarnilo fixéronse moito máis prudentes.
N oraboa, pois, a esta renovación da dirección da CEG. E esperemos que este
paso adiante en orde á limpeza na actuación dun sector tan importante da
sociedade se extenda ós múltiples árn.b itos da actividade empresarial, que tan
necesitados están de renovación, de posta ó día, desde os máis diversos puntos
de vista. E , desde logo, tam én no aspecto ético: desde o cumprimento da norm ativa laboral e fiscal ata as súas relacións co poder político, nos ámbitos máis
diversos.

MULLER EN BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

NO 8 MARZO

Tócame escribir hoxe, 8 de
marzo, día mundial da muller traballadora. Forzosamente este artigo vai
saír ·en gris. Hai moito branco mesturado de negro. O feito desta conmemoración tinxe de escuro os claros
esforzos con que os medios tentan
palia-la opacidade dos outros 364 ...
Escribo aínda impregnada das
cores -e aquí non son metafóricas- e
das melodías dun acto . no que participei onte. O espectáculo Son
delas é Poético-Musical en feminino. Elas crean, coordinan, deseñan,
cantan, danzan, tocan, recitan. A inspiración ven do mundo feminino:
Rosalía, María Mariño, Xoana
Torres, Eva Castiñeira, as pandeireteiras de Mens ou as composicións
delas mesmas. A heteroxeneidade é
total. Dende a veterana María
Manuela ata Sonia Lebedynski que
só ten 16 anos. Os estilos aínda máis,
" dende o lirismo máis puro ata o
máis arrebatado berro" como expresa o programa. A escenografia é de
Menchu Lamas. E completan o

grupo: Ana Romaní, Uxía Sen.lle,
Uxía Pedreira, Mercedes Peón,
Susana Seivane, Rosa Cedrón,
Guadi Galega e Paloma Suances.
Nos instrumentos con tan coa
axuda de catro homes, ós que felicito tamén, aínda que · hoxe non os
nomee.
E vai de homes o documento que
saíu na prensa coruñesa do día 5 de
marzo e que asinan douscentos e
pico de homes encabezados polo.
alcalde da cidade. Rexeitan a violencia e fan promesas de cambio. Iso si,
como se trata de "bos modais", a
lingua é a fina. Non podía ser
menos.
A prensa de hoxe tamén recolle,
entre outras, a opinión das nasas
máximas autoridades civís e eclesiástic~s. Don Manuel dinos que os
novas tempos esixen cambiar estructuras para lograr un novo equilibrio máis
igualitario que permita corrixi-las desigualdades de xénero... Desde nós animámolo a que leve á práctica ese
programa porque, hoxe por hoxe, el

manda ... e disque non se lle rebela
ninguén.
fola súa banda, o señor arcebispo,
escribe unha pastoral con motivo do
día. Só coñezo a referencia dos
medios. E a miña impresión e de
fonda pena. Non porque non es tea
de acordo ·co que di. Ó contrario.
Todo branca 1O. A pena é que o
recoñecemento que pide para a
muller na sociedade, e sinala moitos
aspectos, non a refire para nada a
institución eclesial que el preside.
Sufro con el porque, se pens-a o que
di, e non teño porque dubidar da
súa sinceridade, débese sentir incómodo. Claro que hai causas, ou
cousiñas, que podería remedialas,
polo menos na súa xurisdicción.
¡Bótelle un pouquiño de valor Don
Xulián! Hoxe xa non podemos crer
aquelo de que a Igrexa é diferente,
que non pode ter democracia porque o seu fundador fixoa así de
xerárquica... De verdade que esas
causas non coan. El foi o primeiro
en pedir a igualdade.
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INTERNACIONAL
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ÁFRICA: UN CONTINENTE ESQUECIDO
Cando nos decatainos da situación pala que atravesan moitos países de África,
principalmente gracias ós testemuños de xente altruísta que participa en diferentes ONG,
e observámo-lo silencio da prensa occidental, encamiña<?a cada vez máis a difundir un
pensamento único, non podemos ser partícipes dese silencio exterminador. Por todo isa
eremos adecuado reflexionar sobre a grave problemática que nestes momentos afecta a
ese continente: a enfermidade da sida. ó tratar este problema irremediablemente temas
que contextualiza/o nun mundo dominado cada vez por menos persoas e empresas
multinacionais, que está a perpetuar e mesmo incrementa-Ja inxustiza no planeta ·que
habitamos.

.

Ü GRAVE PROBLEMA DA SIDA
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Os da tos que mesrn.o aparecen
reflectidos nalgunha prensa son arrepiantes . Dende 1980, ano no que
comezou a localizarse a enfermidade
da sida, n1orreron 17 millóns de africanos. Destes, preto de catro millóns
foron nenos e nenas. Outros 12
millóns quedaron orfos. Estímase que
1 de cada 5 individuos, media de
vari s países, está afectado. As porntaxe·s no mundo son enormes. Así
hai un 36 millóns de infectados, dos
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En Africa
a SIDA está
estendida a
amplas capas
da.poboación
que un 70% e·stán na África subsahariana. Isto supón algo máis de 25
millóns ·de infectados nesta parte do
noso planeta. Os países máis afectados
de África, tal como pode verse no
seguinte cadro, son os seguintes:
Son moitos os factores que inciden
e cau an esta problemática, aínda que
priman os seguintes: ignorancia, analfab ti mo, pobreza, costumes, promiscuidade, violencia sexual, parálise
políti a silencio ante as martes. As
ví timas non berran, os dirixentes
lud n a responsabilidade e o silen-

'l

Familias etiopes fuxindo da guerra.

PAÍSES

% de poboación
afectada

Mortes ó ano

Nenos/as que
quedaron orfos

nº total de
infectados/a s

Botswana

36,0

24.000

60.000

290.000

Suazilandia

25,0

7.100

12.000

130.000

Zimbaüe

25,0

160.000

900.000

1.500.000

Le soto

24,0

16.000

35.000

240.000

Zambia

20,0

99.000

650.000

Sudáfrica

20,0

250.000

420.000

Namibia

19,5

18.000

67.000

870.000
J

4.200.000
160.000

Moisés Lozano Paz

cio, incluídos os dos país~s ricos do
mundo, presaxian a triste victoria da
enfermidade. Mesmo o presidente de
Sudáfrica, Thabo Mbeki, négase a
distribuí-lo fármaco AZT ás nais
seropositivas, aducindo que a enfermidade, a pesar do que digan os cientí:b.cos, non é causada polo virus VIH
e que ese medicamento ten graves
efectos secundarios. Mentres, a xente
segue a rnorrer.
Se comparamos esta situación coa
do país dominador do mundo,
EEUU, atopámonos que ali hai uns
920.000 casos de infectados, pero
están limitados a grupos concretos de
alto risco, que a enfermidade está
controlada gracias a unha educación
moi intensa, enérxicas medidas políticas e t~rapias con medicamentos de
alto alcance. Polo contrario en África
a enfermidade está estendida a
amplas capas · da poboación, .principalmente da xente máis pobre, a
penas existe educación sexual e carecen de medios e vontade política
para solucionalo.
ÜS

PRIVILEXIOS

COMERCIAIS

DOS GRANDES LABORATORIOS

Dúa.s grandes ONG mundiais,
Oxfam (que ten entre outros mem-

bros a Intermon) e Médicos sen
froriteiras (MSF) coordináronse para .
que a industria farmacéutica baixe os
prezos dos medicamentos básicos nos
pobres.
Segundo
a
países
Organización Mundial da saúde
(OMS) 17 millóns de persoas marren
no mundo porque non poden pagalos fármacos correntes dos países
desenvolvidos . Fronte ó peso destas

Cómpre
denuncia-las
multinacionais,
mercado res
da morte
ONG están os propietarios de patentes na Organización Mundial do
Comercio (OMC). Asis"tamos a unha
condena pronunciada silenciosamente cada día: malaria, cólera, . sida,
tuberculose, diarrea, dengue, febre
amarela ou a chamada "enfermidade
do son o" arrasan continentes e as
víctimas non teñen diñeiro para o
seu tratamento. No caso concreto da
sida, o mundo pobre ten o 95% ·das

víctimas. Existe a posibilidade de
abarata-los medicamentos. Así India,
Brasil, Exipto ou Tailandia poden
producir e vender fármacos (xenéricos) a prezos alcanzables para países
pobres. Así, por exern.plo, unha
empresa da India, especializada en
xe~éricos (Cipla) ofrece unha combinación que pode substituí-lo chamado "cóctel antisida", que custaría
180 ptas./ día, o que suporía rebaixar
un 96% o prezo en relación ó que
custa nos EEUU, pero a OMC négase a perde-los seus pri.vilexios de que
. as multinacionais sigan gozando da
patente comercial durante os 20 anos
que lles recoñece a lexislación internacional.
É . preciso busca~ alternativas e
denuncia-las multinacionais, que
parecen ser só "mercadores da
morte". No . Brasil, país afectado por
esta enfermidade, están a detela con
medidas nas que participa non só o
goberno, serrón a sociedade civil e
amplos sectores da Igrexa de base: así
párrocos e monxas aceptan a "camisiña" como instrumento adecuado
para a prevención da sida. Parece que
están seudo responsables e solidarios
con esta grave problemática.

o ··············
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OPINION

UN GLOBO, DOS GLOBOS,TRES GLOBOS
HLa Tierra es un globo donde vivo yo;,' canta entúsiasmada a coral dos privilexiados, esa
inmensa minoría que dirixe a batuta implacable de Alan Greenspan, o boss dos cartos
onde se chaman dólar. A canción dos pallasos é o novo himno do poder económico.
No segundo globo da cancionciña
infantil viven os que sobreviven. É
dicir, os que se agarran teimosamente á vida á espera de tempos mellares.
Neste globo habita o medo.A perdelo traballo, por exemplo.
No terceiro globo vive malvivindo
a inmensa maioría. Éche o globo
menos coloreado onde só habita a fe
na vida. É a súa única comida.
Un globo, dous globos, tres globos
cantamos n a barra do bar mentres
amañámo-lo mundo.
- ¿Como cho" explicaría eu? -di.
Vexamos: o mundo é unha mesa con
tr s pata : USA, Europa e Xapón.
· utro que estudiou xeografia
ando se estudiaba xeogr:afia pregunta:
- ¿E África?
- África non existe
Estou a entende-lo choio. Se Áfricaasiasudamérica non existe, o meUor
que poden face-los mauros, os
n egros e os ecuatorianos é vir vivir
aquí. Porque aquí, no paraíso, hai traballo. E o paraíso non precisa futuro.

E aquí hai comida ata onde permite
o colesterol e os triglicéridos, e aínda
máis. Certo é que as vacas tolearon
comendo vaca, pero máis prións ten
afame.
- E necesitamos xente nova, forte,
preparada. Xusto os que están a vir:

,

¿E Africa?
,

Africa non
existe
os máis novas, os máis fortes, os máis
preparados. ¿Entende agora por qué
África non existe?

AS DISTINTAS GLOBALIZACIÓNS
Un globo, dous globos, tres globos:
¡Globalización! SI, pero dentro
dunha orde: globalización para os ·
cartas pero non para as persoas.

Globalización para as empresas pero
non
para
os
traballadores.
Globalización para as ideas dos que
mandan-teñen-poden. Globalización
para os deberes pero non para os
dereitos. Globalización por Internet,
ese club minoritario de ellxidos
onde existe a n1.áxima información
para uns poucos e a máxima desinformación para a maioría: o único
rato que coñecen É o que roe a
colleita de gran. Globalización para
un inmenso primeiro globo que está
a estraga-Lo planeta. ¿Que pasaría se
os que viven no segundo e no terceiro globo decidisen merca-lo mesmo
número de coches, e de deterxentes,
e de calefacción cós do primeiro? ¿E
se puidesen come-lo mesmo número
de chuletóns ca nós? ¿Cantos globosplaneta
pre,c isariamos?
¿Globalización de Davos ou globalización de Porto Alegre, Mr.
Greenspan?
Porque no primeiro globo están a
acorrer causas apaixonantes: as
empresas cada día son máis xigantes-
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DIVUl.GACION E ENSAIO

Juan Antonio Pinto Antón
cas e as persoas cada día máis diminutas, máis invisibles. Esas macroempresas dedícanse con entusiasmo a
manufacturar- ex cluídos (reestructuración do cadro de persoal, din):
General Electric, General Motors,
Amazon, Motorola, Xerox, Endesa,
Chrysler, Telefónica ... E mentres , os
estados, ese paraugas que debe acubilla-los máis febles, sofre un acelerado ·
proceso de xibarización.

Globalización ·
para os deberes
pero non
para os dereitos
O SONO NEOLIBERAL
Velaquí as grandes conquistas neoliberais: unha infinita distancia entre
países ricos e pobres, os cartas como
primeiro mandamento da lei do deus
dólar, a paixón polo inmediato que

impide a obra ben feita, a filosofía
todoacén, a perda das mans como
ferramenta da intelixencia, os híper
que engulen as pequenas tendas, a
uniformidade dos gustos, a cultura
cocacola, as frituras que se impoñen á
sabedoría lenta das cazolas, as présas
nun mundo que cada vez vive
menos, nunha carreira cara a ningures, tolos por comprar píldoras para
aforrar tempo mentres esquecemos
como se carniña paseniñamente, de

conversa, cara a unha fonte, co1no
dicía Saint-Éx upéry
Benquerido Mr. Greensp an e
tódolos señoresgreensp an que nos
invaden, aterra é un globo onde vivo
eu, e o oso panda, e o n egro, e o
perexil, e o marroquí, e a b endita
vaca rubia galega e as moscas da
cociña, e o ecuatoriano, e tam én vostede, como bo~ veciños, porque a
terrá. é de todos ou non haberá Terra
para ninguén.

O NOSOTABOLEIRO
LIBRERÍAS NAS QUE AS ATO PAREDES (ATA QUE SE ESGOTEN):

A CORUÑA: (vai de primeira porque
empeza por A)
LUME, COUCEIRO (Enrique
Dequidt e Rnda de Outeiro),ARENAS, INOA, SARGADELOS, DIDACTA, NÓS e COLÓN.
FERROL: (para Tori)
QUIJOTE, LIBRERA (Real 17 e
Dolores 2) e SARGADELOS.
LUGO:
PÉRGAMO, BIBLOS, TRAMA (galerías avda. Coruña) e FRAIZ.
OURENSE:
LA REGIÓN, TANCO, TORGA,
BETEL, KHÁTEDRA, MALLEIRA e
YEDRA.
PONTEVEDRA:
MICHELENA, PAZ, ESCOLMA, EL
PUEBLO, SEOANE e VERSUS

SANTIAGO:
ARTICO, SARGADELOS, MARÍA
BALTEIRA, COUCEIRO,ABRAXAS,
ENCONTROS, A PALABRA PERDUDA, FOLLAS NOVAS e GALLAECIA LIBER.
VIGO:
ANDEL VIRTUAL, LIBRO URO, A
LIBROTECA, BABEL, NOBEL,
PRISMA, MAXTOR, MERLÍN, A
CAIXA DE PANDORA, GAMI e
CARTABON.
OUTRAS:
QUERCUS (Burela), SAR (Padrón),
AGRASAR e SARGADELOS
(Monforte de Lemos), SEGREL
(Vilalba) , PORTA DA VILA (Vilalba).

e. . ... . ..

Soneto para u.n tempo de coresma
Quero aprende-los meus débiles trazos, ·
as partes do meu ser, que está en feitura,
quero rompe-la febra deses lazos
que impiden. que eu avance na andadura.
Quero abraza-la forza que no pobo
empuxa os amenceres da xustiza,
quero loitar, amar, saír do tobo,
que agacha a .luz en sombras de _preguiza.
Eu veño cabo ti, ti e-lo camiño,
que libre á liberdade me conduce,
o teu Alento alento en min produce.
Pasme beber do pobo o acedo viño,
J >sme gpzar do pobo co aloumiño,
Xa 1:$~ 11.aixón de us tJUe tne seduce.
Manolo Regal

ENIREVISTA
O SEXO, A MULLER E O CREGO

Redacción

CONVERSA CON PEPE CHAO
Irimia.- Un título moi singular e
algo escandaloso. ¿Para atraer lectores?
Pepe Chao.- Tomeino de Georges Duby
-"O cabaleiro, a mullere o crego"-, que
o teólogo Christian Duquoc aplica a un
seu:"A muller, o crego e o laico". O meu
título refirese ó contencioso existente
entre o sexo e as normas morais da
Igrexa, amén da disciplina eclesiástica,
que impide o sacerdocio á muller e o
matrimonio ó crego.
1.- Recoñecerás, sen embargo, que
buscaches tema e título explosivos.
P.C.- A bomba non a puxen eu.
Considero alarmante que o Catolicismo
. Romano esixa ser célibe para o ministerio sacerdotal e impida o seu exercicio á
muller.
1.- Curioso, abofé, e gustaríanos
saber do motivo para tales medidas.
PC.- Segundo o dereito romano, ·se
alguén tiña fillos recibía a herdanza, e no
caso do celibato o herdo queda na
Igrexa. E carga coa culpa a tal Elvira.
1.- Refireste ó concilio de Elvira
(Granada), arredor do ano 300,
onde seica se impuxo a lei do celibato ...

PC.- Falso. O matrimonio do clero
aínda non é nulo no II Concilio de
Letrán, non no ano 1123, senón en 1139,
oito séculos despois de Elvira.
1.- ¿Cales che parecen os motivos
non pecuniarios máis espirituais da
introducción do celibato?
PC.- O sacerdote e o levita de servicio
no templo de Xerusalén estaban obrigados _á abstinencia sexual, pero iso sucedía
dúas · semanas ó ano e nas tres festas
maiores. Poñamos misa diaria e xa ternos
abstención perpetua. Poden casar, pero
non ter fillos. Logo, dende o século XI Reforma Gregoriana-, os papas foron
monxes e ·canonistas e dictaron segundo
o seu estilo de vida .
1.- Falernos, logo, da muller. Aí non
existe problema, a virxindade é algo
libre. ¿Por que ese tema no teu
libro?
P.C.- Porque, en función do refugo do
.pracer sexual, e cercenando os evanxeos
e os primeiros escritos cristiáns, a muller
é víctima dun desprazamento que non
existía. E aquí está, como moi ben di
Chistian Duquoc, a cuestión do poder.
Se funciona mal o ecumenismo é porque
se configura o ministerio a partir do
concepto de poder sagrado. Pero penso

que servir ó poder require ser impotente. A muller, ademais, é encargada para
que represente e exerza a. tentación de
pode.r, pero pola vía da abstención
sexual. Os anacoretas vían visións e perturbábaos a visión de mulleres espidas.
1.- O libro.. de Pepe Chao vai dar
moito que falar e bastante para ler.
Sobre todo se radicámo-lo antife. minismo no· paraíso e aparece Eva
como tentadora. ¿Que che parece?
PC.- Que moi mala xogada lle fan a
María de Nazaré, que a colocan nese
papel, non no de. discípula de Xesús. Pero
non, ten que se-la anti-Eva. Como un
aritiafrodisíaco. Hai que lembrar que o
mes de maio estaba dedicado á deusa
Flora romana, -flores a porfia-, e a Venus
ou Afrodita.
1.- O teu libro pode parece-lo dun
resentido.
PC.- Sentido, todo o que queiras, por ter
que aturar cun peso que á fin descarguei.
Resentido, non, porque pagou a pena
padece-lo celibato, vivido coa cruz ás
costas. Que me propiciou o exercicio do
ministerio.
¿R~-sentido? Certamente, un dobre sentimento: de gratitude e de rabia.

CARTAS

.................................................................................................................................................................................................................................-...........................................................

O BAUTISMO NON É COUSA DE NENOS
Hoxe ser cristián, ser membro da igrexa é unha cousa tan vulgar, tan corrente, que a penas significa hada.
Porque todo o mundo está ·dentro da Igrexa; o mesmo quen acepta o evanxeo que _o que se ri del; o mesmo
quen sofre que o que fai sufrir; o mesmo oprimido que o que causa a opresión. Evidentemente, en tales circunstancias é imposible que a Igrexa sexa unha verdadeira comunidade de persoas que se distingan porque se
queren e porque sigan as pegadas de Xesús de Nazaré.
Unha Igrexa así non conserva nin o aire de familia coa comunidade de s~guidores que organizou Xesús.
A Igrexa non ofrece, nin pode ofrecer, unha auténtica alternativa á sociedade, porque a Igrexa vén a coincidir coa sociedade. E entón os males e miserias da sociedade son igualmente os males e miserias da igrexa. ¿Que
queda entón do proxecto comunitario de Xesús? ¿Que queda do bautismo como fronteira de dúas situacións,
entre dúas formas fundamentais de entende-la vida, entre a luz e as tebras, entre a vida e a morte? O único que
queda de todo iso é o que se escribe nos libros.
A decisión de bautizar nenos e nenas trouxo malas consecuencias para a Igrexa, ó masificarse indiscriminadam ente deixou de ser en práctica a comunidade dos verdadeiros crentes. E converteuse na masa amorfa de
tódolos cristiáns b autizados en certos países ou .en tales grupos sociais.
Consecu en cias en segundo lugar para os cristiáns, que na súa vida concreta a penas nin saben nin viven as
esixencias qu e com porta o seu propio bautismo, o acto máis importante que debería marc.a-la orientación de
toda unha existencia.
José C arlos Enríquez Díaz
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DEBATE ABER 1O

Se tivese que definirme diría que
intento ser un Cristián Galego, que
intento viví-la mensaxe de Xesús
nun pobo e nunha fala que configuran o meu xeito de ser. Suscritor da
revista Irimia, coa que me sinto identificado, e que leo puntualmente e da
que ás veces recollo información para
desenvolve-lo meu traballo; paréceme seria, crítica, formativa .. . (aínda
que ás veces u11 pelín sectaria). No
propio centro onde traballo tamén
ternos ·un exemplar da revista.
Pero e~tou totalmente en desacordo coa "Editorial" do núm. 596,
titulada A dubidosa eficacia da catequese
na escola pública. E estou en desacordo
por varfas razóns.

1.- O labor do/a profesor de
relixión na escola non é facer
catequese, serrón formar, educar,
dar razóns, dende a óptica e a

mensaxe de Xesús de N azare e a
tradición cristiá, da nosa fe.
2.- Estou de acordo en que
necesitamos comunidades vivas,
comprometidas, .... Pero para eso
precisamos . informar e forma-las
persoas, para que logo vivan e
celebren a súa fe nas comunidades, dándolles razóns para esa
celebración-vivencia.
3.- A fe non se pode vivir á
marxe da sociedade (sectarismo) ,
nin contra a sociedade (fundamentalismo) (e quen di sociedade,
di Igrexa), senón nun continuo e
fructífero intercambio e interrelación coa sociedade na que vivimos, cos seus aspectos positivos e
negativos. ·
Entendo ·que a relixión é fundamental na escola, non para "recrutar
clientela sacramental'), nin para manter

Miguel Rico Gómez*

"a mentalidade de Igrexa de presencia)),
serrón para adquirí-las claves que permitan entende-lo noso xeito de ser
Galegos e Cristiáns e que logo axuden a vivir e celebra-la fe en
Xesucristo nas comunidades. Non
me sinto "igrexa presencia", senón
máis ben un membro activo da
Igrexa.
A finalidade da relixión na
Escola non é a vivei+cia-celebración
da fe senón a busca das "razóns" desa
vivencia-celebración, a formación
seria, adulta e crítica na fe, para a súa
v1venc1a comprometida na comurudade.
Un cordial saúdo para tódolos
Irimegos.

*Profesor de Relixión do EIS de
Monterroso (Lugo)
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FAI A.N DO
DAUNGUA

Lidia e Valentina

Como falar galego e non morrer .n o intento
Ben, ¿e que conclusións tirastes do que falabamos no último número? Se
cadra fostes ó xulgado/juzgado e ali enchestes unha folla/hoja para pedi..:lo
aplazamiento/ adiamento dé calquera cousa ... e logo din que os de letras non
sabemos de economía ... ¡Xa!
Se cadra xa tendes algo reflexionado sobre a vosa condición de falantes.
Irnos ver, ¿vós como vos declarades?, no voso "currículo sincero" ¿que poñedes?.
a) monolingües en galego con coñecementos orais e escritos do castelán (por sobredose na escola e mais nos medios de comunicación
aínda que non se quixese)
b) diglósicos: galeguiño na casa pero no traballo, no médico, nos
grandes almacéns, na discoteca ... en castelán
c) monolingües en castelán: "Entiendo el gallego pero no me gusta
h ablarlo (o no se me dá). Ahora que cuando voy a la aldea te lo hablo,
¿eh?"
d) bilingües: ¿harmónicos e antieconómicos?
Xa quedou claro que un ten unha lingua de seu que é a que mama, na .que
lle saen os tacos, na que fala cando soña, aque
ten no subconsciente. E logo aprende outras
que lle serven para cando vai fóra, para falar
n a praia cos turistas, ou con algún parente do
familiar que emigrou e lle casou fóra, ou para
calquera outra cousa. O que non é normal é
que substitúa a súa, que a deixe a un lado e
que adopte outra que lle vén de fóra.
Lembremos aquela frase de Castelao
(Rianxo 1886-Bos Aires 1950): "Se somos galegas é por obra e gracia do nos o idioma". O que
identifica unha comunidade (no sentido de
"etnia") _é o seu idioma, e un pobo que perde
a súa ' lingua é un pobo morto. Pode ser un
mal menor que a un o educasen en castelán,
· iso sempre se está a temp9 de cambiar, o pasado xa non ten remedio, o futuro estámolo a
facer agora, e está en todos· nós conserva-la
nosa identidade.
O caso é que nós nas nosas sondaxes perA ver a este en qué idioma lle saen
soais.:. estamos a deducir que o galega vai
os tacos ...
quedando relegado, nuns casos porque hai
xente que non o sabe, pero ¡iso ten solución!, apréndese e xa só queda botarse a falalo, igual que pasa co inglés ... ; outros sábeno ou soubérono pero pasáron e ó castelán: estes están a tempo de volver a el ou de practic~o máis se
ven~en prexuízos ou preconceptos do tipo "O galega é causa de brutos e de
pobres", " O galega non vale para o mundo do traballo", "Fa/ando galega non se liga",
" Qtteda mal se falo galega, a ver se van pensar que non sei Jalar castelán, que non teño
estudios.. .", '°' Co galega non se vai a ningures" ...
¿P ro a onde queredes ir? Ternos unha lingua que é o noso sistema de
comunicación e non somos máis brutos, nin máis pobres, nin máis ricos. Hai
xente bruta e fina e pobre e rica falando en tódolos idiomas. ¡Que non nos
tom no p elo! Confiamos en vós ...
··· ····· ·······e

O CANTAR 00 IRIMEGO
1. Ti e mais eu de acordo estamos
e irnos na mesma lista
pra non votar, cando cumpra
· o voto nacionalista.
2. Certo é que en España
hai máis ca unha nación
e escoller por u~a delas
ha xearche o corazón.
3. A que gaña ós gabachos
gloria que é do Dous de Maio
antes gloria era do Cid
e agora Méndez Pelayo.
4. Preclaros nacionalistas
dende a eterna verdade
crean o mito e a festa
que din da Hispanidade.
· 5. España Grande, xaora
varias hai ~ unha só Libre
as outras son graves fendas:
hai outra España posibie.
6. Para América marchou
sen que perdese de vista
que lle din descubrimento
pero ser, foivos conquÍsta.
7. Os gloriosos gobernantes
cos indios pouco crueis:
antes de matar, bautizan
porque non morran infieis.
8. Trouxeron ouro a mancheas
século de ·o uro literario
seica o sol non se puñía .
. nun Imperio extraordinario.
9. Morte, non liberación,
houbo con tanto cinismo
que lles gusta ser chamados
nacional-catolicismo.
1O. Logo unha guerra civil
foi o matar dos rriatares
elevados a mártires
algúns soben ós altares.
11. Nacional-catolicismo
¿por quen teño que votar?
polos nazis do Estado
que predican dende o altar.
12·. Aí está don Gea Escolano
valenciano desgustado
que prefire á súa terra
a defensa do Estado.

