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EDITORIAL UN CAMBIO NECESARIO E DELICADO Coa actual campaña eleC:toral comezou un proceso que podería
desembocar nun cambio político en Galicia. Cómpre,
pola nosa parte, tratar de expresar en breves trazos os
que consideramos aspectos claves do inmediato pasado
e inminente futuro político galega.
As posibilidades do cambio tan anunciado por uns e
tenudo polos outros, non son, sen embargo, un mero
asunto de aritmética electoral: todo parece indicar que,
caso de que Fraga non revalide a súa maioría absoluta,
un goberno de coalición entre BNG e PSOE será
unha construcción delicada, unha operación necesitada de transparencia e madurez, de fl.exibilidade e capacidade de sacrificio, e, en definitiva, dunha visión política de altura, elementos estes que non abundan na
política galega. Efectivamente o noso panorama político está demasiado marcado por localismos miopes,
poses para a galería, autoodio, e prisas por pisar
moqueta. De feito non se lle escapa a ninguén que os
maiores ininugos do acordo están nas ringleiras dun.
dos chamados a pactar, o PSOE, e non pola culpa de
Madrid, senón por
un sector, o vazquista, que ten
secuestrada a capaódade de decisión
do enteiro partido.
_¿Necesita Galicia
un
cambio?
Quizais a mellar
resposta a esa pregunta sexa un repa~o ó "caso Cuíña",
xa que resulta emblemático dun es.tilo de goberno e de
xe tión da cousa pública que cómpre erradicar da nosa
realidade. No rechamante parque industrial de Lalín
medraron á sombra do conselleiro responsable da
construcción das grandes obras públicas en Galicia,
unha serie de empresas do entramado familiar dos
Cuíña, empresas que, relaciona~as co sector da construcción, experimentaron un fulgurante crecemento
de de a chegada a pastos de poder, na deputación e na
unta, do eu distinguido membro. Resulta un caso
realmente milagro o o dos pais do conselleiro, cunha
o ación empr arial serodia, pero portentosa, espeialm nte a de dona I olina, que chega a ser administradora da empr a Ina u , a máis emblemática do
arupo familiar. Curiosament estas empresas non figuraron omo adxudicataria directa nas poxas da
unta. O i tema foi o da ubcontratas. Unha emprerte 0 ana o con ur o de pois bota man dos serv 10 dalgunha mpr a do entramado familiar.

O problema
é de talante,
estilo e forma
de exerce-lo
poder

ª
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O TRASNO ALÁ NOS LIBRE DOS TALIBÁN LOUROS, ANGLOSAXÓNS E PROTESTANTES, ... E DOS OUTROS TAMÉN,AMÉN. 5.500.000.000.000 millóns, - máis ou menos,
dependendo do cambio-, que son cinco billóns e medio
-billóns con B de incapaces e de fantasmas- , é o que gasta
anualmente norteamérica na súa propia seguridade. Con
esa miseria seica é imposible protexerse dun atentado
anunciado por novelistas e cineastas e que precisou anos
de preparación na propia casa. Tal cantada, .monumental,
unido ó último espectáculo electoral dos gringos, dá boa
idea das mans nas que estamos.
Porque_, pastos a sermos servos, reivindicamos solemnemente un amo de máis nivel. E desconfiamos de calquera
neo- talibán que nos queira engaiolar con cantarelas do
patriotismo imperial e teocrático. Porque ese si que é, co
permiso de Aznar,: un nacionalismo perigoso, curto de
miras e neuronas. Bandeiriñas a esgalla; moito God Bless
América -Deus bendiga América, ... do norte, como non- e
sentidiño ningún.
Porque no imperio non quedou espacio para as preguntas:
meteron a Deus en tódolos discursos e decidiron executalo xuízo fiñal, que disque agora se chama Xustiza Perfecta.
E onde entran certos deuses non ·hai pregunta posible, nin
matiz, nin dúbida, nin autocrítica. De maneira que unha
. mañá deseo bren con abraio que, a ·pesar da. melindrada de

Pocahontas e os anuncios de cocacola, hai millóns de persoas que os odian. E o caso que aquí as forzas hexemónicas pretenden que tampouco nós nos preguntemos o por:....
qué, para non sermos incorrectos nin terroristas de salón
-deses que dan cobertura intelectual ó terrorismo, que
diría o noso perspicaz presidente- e: nos unamos arrebatados, con bágoas nos olliños ó coro irracional do ¡God Bless

América!
·
Pon moito medo a semellanza entre os talibán de aquí e
os de acolá, nesa liorta por poñer a Deus da súa parte.
Guerra Santa. Cruzada antiterrorista. Pero se cadra, postas
a bendicir, Deus a quen realmente bendí é ós pobres a ás
víctimas. Por iso estes últimos días a máis de un, e vostedes disimulen señores presidentes, pareceuno albisca-lo
rostro de Deus nas caras ocultas das mulleres afganas, a
bordo dese carros maltreitos con máis rapaciños ca utenilios, fuxindo d~ apocalipse que se anuncia.
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A fe necesaria
Son educadora e traballo con adolescentes.

É xa unha teima escoitada ata a saciedade que hoxe a educación é
dificil, que os nenas non responden coma antes, etc. Por isa, no principio do curso trato de que este evanxeo

ilumi~e

a miña tarefa.

Á forza de estar bombardeada pala vivencia negativa da realidade
perdo, ás veces, a esperanza de que o cambio é posible, fállame a ilusión por buscar novas camiños ... Nunha palabra, teño tentacións de "ir
tirando" e "capea-lo temporal" o mellar que poida.
Realmente falla a nasa fe. A fe en que as potencial idades das persoas non están desvalorizadas; a fe de que existen resortes que poden
saca - ~o mel lar de cada un de nós e ir camiñando, co ma sempre co n
atrancos, na ·construcción dun mundo máis humano. E se a nós nos fa ll a
a fe, non trasmitimo-la confianza de que o que propoñemos é posible.
De seguro, a tarefa non é facil, pero a fe na súa posibilidade é o qu e
ten que animar toda a acción de formación de persoas que dende distintos eidos- familia, asociacións, escala, parroquias, et c -asu mimos
moitos seguidores de Xesús.
E, a verdade, é que se esperamos que o naso Deus, pa i garimoso, nos
regale cada día coa súa proximidade e sintámo-lo seu

alento para

seguir no rego.

Xosé Chao Rego

A CLAVE

DEUS XORNALEIRO

Desta vez precisamos de dúas chaves porque cunha soa non damos abrido a porta. Os apóstolos pídenl le a Xesús qu e au mente a
súa fe. Na resposta hai un ha sentencia (Le 17, 6): "Se tivesedes un ha fe coma un gran de mostaza, diriádeslle a esa moreira :
Arríncate de raíz e plántate no mar".
Deus aparece coma un patrón esixente e ó que non ll e preocupan o cansazo dos seus cri ados. Disq ue o t raball o sa ntifica, afirmación comenenciuda a favor do patrón, que el, abofé, traballa.
A sensibilidade de Xesús vén marcada pala súa condición de obreiro rural. A utili zación desa situ ación social xa resu lta sorprendente, a maiores cando se deseña a imaxe de Deus- patrón. Precisamente está aí o pu nto parabólico, qu e se pode enunciar deste
. xeito: un escravo, c~ndo fai o seu t ra ballo, nada t en que agardar, nin soldo nin gratit ude. Todo para subliñar que a fe é unha gracia, un don de Déus.

A PENEIRA
SANTOS ECOLOXISTAS,

Nestes días que celebrámo-los

Francisco de Asís e Froilán de Lugo,
berramos con eles a pral de derertos_dos
animais á vida e a non ser torturados.
De feito os dereitos foron ampliando o
seu· espectro desde o medievo, que só
llos respectaban ós ricos, ata este
tempo, que se están universalizando.
Así, en Holanda, Suiza, Canadá ... , e nesta
liña, están a construir pasos tapizados
de vexetación para animais salvaxes nas
grandes vías. Son moitos os accidentes
provocados polo cruce con eles nas
nasas est radas, que nesta península xa

O 12 DI; OUTUBRO fainos

lembrar aquela Constitución de 1853 da

produciron máis de 20 martas, pero

Arxentina, un país que está ·a pasar horas baixas, que no seu pórtico saudaba a tóda-

t amén haj que rexistra-lo atropelo de

las persoas "do mundo que queiran habita-lo chan arxentino"... , e nun artigo engadía:

máis de 10 millóns de vertebrados. Na

"O Goberno Federal fomentará a ·inmigración europea e non poderá restrinxir, limitar

foto, o Santo de Asís nun relevo de

nin gravar con ningún imposto a entrada no territorio arxentino dos estranxeiros".

Víctor Corral.

Despois deste chamamento i'nteresado, pois os mellares postas de traballo xa estaban
repartidos, os galegas crearían a Bos Aires da inmigración que non se entende sen a
contribución do sangue galega. Arxentina naquel momento necesitaba coma auga de
maio esta poboación, algo semellante ó que acontece agora nesta península, pero as
leis actúan doutro xeito. Na ilustración a portada da "Galicia Emigrante" de Luís
Seoane.

O
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DÍA DAS AVES", o

1 de outubro, nun tempo de violencia,
fai lembrar que a maior desfeita que
sufriron estas criaturas foi a marea
negra da Guerra do Golfo. Se as coñecemos mellar tamén as gardaremos da
prepotencia humana, por isa irnos ó
Esteiro do Miño, ó seu Observatorio
Ornitolóxico dd Guarda para descubrir
A imaxe das

TORRES XEMELGAS (412 m) de New York fíxonos

mira r cara ó ceo. A torre máis alta, se nos deixamos guiar polo seu ~araón, é o obelisco do "Mileni um" da Coruña, pero a máis voluminosa do mundo é a de Endesa nas
Pontes, con 189.720 m3 (76 veces a pirámide Keops de EXipto). e unha das máis altas
e contaminantes xunto coas térmicas de Sabón e Meirama, Alumina de San Ciprián e
Repsol da Coruña. Despois veñen as t orres habitadas do que quería se-lo
"Manhattan" da Coruña : os edificios Hercón , na foto, e Trébol. Vigo amasa a ponte
de ·Rande, e "rañaceos" coma o de Toralla e o Hospital Xeral. Ourense faise ver coa
súa "torre" de vivendas, mentres a Grúa de Asta no é o símbolo de Ferrolterra e a
cheminea de Celu losas de Pontevedra o noxa das ría s...

· · · ······o

no outono-inverno esas 43 especies que
veñen invernar nas súas beiras. Para
excursións de grup.os, ·a Asociación
Naturalista "Baixo Miño" posibilítanos
sendeiros e cadernos para estudia-la
fauna e a flora (986-611799).

1•

Alfonso Blanco Torrado
•

CADA.CURSO
MATRICÚLANSE
MÁIS ESCOLARES
ESTRANXEIROS; aínda
que en xeral baixan as inscricións nos
centros, a maioría son portugueses,
venezolanos, colombianos ... Pero hai
unha falta de sensibilidade ante esta
multiculturidade que está a medrar, por
11

VIVE E CONVIVE"
••vlVENDA COMPARTIDA"
nalgunha universidade e

noutras é un plan no que colaboran

exemplo, de alumnos musúlmáns que se
ven abrigados a un· menú que contravén
a súa cultura. Máis difícil o teñen Os
nenas/as xitanos (máis de 4~000 en

ONG e que está a levarse nalgúns cen-

Galicia, proporción grande pois son só

tros para que os estudiantes convivan e

12.000 os cidadáns desta etnia) e que

fag.an compañ.ía ós máis vellos, mentres

nin sequera están escolarizados, aínda

atopan así un aloxamento digno e car- ·

que hai lugares con máis compro-miso

gado de agarimo. Fan os labores en con-

neste terreo, así en Lugo todos eles

xunto aínda que ás veces os máis novas

están matriculados/as e na vila ourensá

teñen que arrimar máis o ombro. É unha

de Maceda hai un centro coa metade

vida cargada de experiencias por ambas

dos alumnos xitanos e a _outr9 paios.

partes e mesmo reciben unha axuda
económica os dous, a persoa maior e os
estudiantes, pola banda da Universidade
e da comunicade autónoma.
+,

•• FORESTALIA", o I Salón forestal, madeira e medio natural ten

$ •"
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lugar

en Pontevedra (17-21 de outubro) con xornadas sobre producción forestal, conser/ación de espacios naturais e o monte veciñal (en concreto o ~O) e _coa colaboración
da Organización de Comunidades de Montes. Esta organización está a concientizalas parroquias deste patrimonio, xa que dende h_ai 2 anos é gravado polo Imposto de
Sociedades. Na ilustración a portada da súa publicación deste ano : O Común dos

Veciños e tamén o enderezo da súa páxina web: . Hoxe hai 17.000 empregados en
120 empresas no sector da madeira que factura cada ano 225.000 millóns.

O 11-S erguerámonos coa

lembranza triste daquel 11 de setembro do 73, había

2Tanos, cando Pinochet bombardeou con avións o "Pazo da Moeda", na foto, sede do
goberno, morto Allende, 30.000 mortos ou desaparecidos e 700.000 chilenos fuxindo
do terror. Todo isto co ápoio e corisello de EEUU. A CIA sempre polo medio: nas dictaduras e na marte de Centroamérica, Arxentina, Uruguai ... , e na guerra de Vietnam ... A
mesma CIA qu"e adestrou o que agÓra é o ma lo, sempre xogaron a "bos e malos" coma
nos peores filmes, para que loitanse con EEUU contra a ocupación rusa de Afganistán;
daquela chamábanlle "loitador da liberdade", como a moitos outros islámicos que a
CIA prep.arou na tecnoloxía armamentista que agora utilizaron contra o seu corazón,
cando na guerra Bosnia os afganos foron recrutados por eles para loitar contra Serbia. ·

_
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¿É condición previa para gaña-los con-

,

o compromiso de subcontratar
mpresa da familia? Evidentemente
' ind mostrabl .
Receritemente xurdiu O· tema de se o
16% de participación do propio conselleiro nunha das empresas que "herdou" do seu pai, estaba fóra ou dentro do
límite legalmente admisible para un cargo
público. Visto e sabido todo o anterior, a
cuestión é realmente ridícula e non
merece un minuto de discusión. O problema non é de
límites legais, serrón de talante, estilo e forma de exercelo poder. Unha forma de gobernar que produce un enriquecemento automático do propio clan e do propio
patrimonio. Unha forma de ·exerCicio que crea redes
clientelares e submisas, baseado no pacto agachado, no
acordo de corredoira, na presión económica e no medo.
Evidentemente o caso Cuíña é o caso Fraga. Un conselleiro de infraestructuras con esa trama familiar por detrás
pode ser U!) pillo listo. Pero o caso é coñecido de hai
tempo e o presidente debeu act~ar axiña, demostrando
que non precis<!-ba desas baronías para gañar eleccións.
Pero non o fixo, asumindo de · contado a responsabilidade,
e defendendo, unha vez máis, o indefendible. E facéndoo, ·
por certo, con ese air~ insultantemente autoritario, adornado polo vocábulos que xa forman parte da noso peor
acervo político: sandeces, memeces, bellacos, etc ...
O e tilo Cuíña é típico, para desgracia de Galicia, da
d reita gal ga, -na que haberla que incluír, malia as siglas de

ubicación ó alcalde da Coruña- aínda
que sería excesivo concluír que é propio
de todo. o partido gobernante e, aínda
máis, de todo o actuar administrativo en
Galicia. Esa xeneralización é unha das
tentacións de toda oposición e PSOE e
BNG caeron moitas veces nela.A oposición en clave exclusivamente resentida e
por sistema condenatoria de todo o
actuar administrativo desmostra inmadurez política e vén ser unha renuncia a
unha análise crítica e intelixente que peneire o que se fai
mal do ·que resulta salvable ou mesmo meritorio. Ese estilo opositor revela inseguridade e non transmite ó electorado confianza, serrón cansazo. O que está convencido da
validez e identidade do seu proxecto político· non ten problema en peneirar o que o goberno fai, recoñecer acertos
e entrar en diálogo constructivo.
En todo caso o diálogo e o debate foron, ó longo da .
lexislatura ·os grandes ausentes. E nisto ten a principal responsabilidade o goberno. galego. Resulta de extremada
gravidade que elección tras eleccións se relee ou furte ó
electorado a posibilidade de escoita-los líderes de goberno e oposición nunha confrontación de pareceres e proxectos. De feito ese debería se-lo centro de toda campaña
electoral, debates abertos entre gobernantes e aspirantes, e
non propaganda seductora, traballada conéienzudamente
por poderosos gabinetes de comunicación, nin mítines
preparados e pronunciados, entre aplausos e vítores, a un
público adicto para maior gloria e fachenda dos líderes.

E grave. que
se furte ó
electorado o
debate entre·
candidatos

· · · · · · ·e

·
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PE DE FOTO

Mariano Guizán

Aínda que nada máis fose por razóns
sentimentais de veciñanza, foi para
inin unha grande satisfacción saber
do bó estado fisico do naso
Presidente, debidamente avalado
palas correspondentes certi:ficacióüs
médicas e acreditado por arriscadas
aventuras deportivas.
O caso- é que andaba eu preocupado
ó respecto dende que X.M.Beiras,
nunha moi pouco afortunada . argumentación, súpoño ·que política,
semellaba que pretendía descuali:ficar
ó bo de D. Manuel por mor dunha
sospeitada enfermidade que o invalidaría para dirixi-la Xunta noutra

O presidente
perdeu o creto
cando tivo que
abaixar a cabeza
diante dos
baróns territoriais

enerxía capaz de darlle un pulo
modernizador a nasa terra, perdeu a
oportunidade e mailo creta político
cando tivo que ab.aixa-la cabeza <liante dos baróns territoriais, especie autócnova 1exisiatura. Argumentación á tona de señores feudais, adaptada
especialmente ás condicións ambienque o Presidente respostou, non faltais de Galicia, que int~rpretan ó seu
taba máis, con outra arroutada do
aire
os principios democráticos e
mesmo calibre e de non menor mal
usan
ó seu entender dos intereses
gusto.
públicos; pero que lle son imprescinE, a dicir verdade, se o desacougo
dibles para pillar eses votos tan necepala saúde do meu ilustre conveciño
pasóuseme xa, a Deus gracias, a miña · sarios cos que redondea as maiorías
absolutas. De tal xeito que o balanza
preocupación non dá ido a menos,
da esperanzadora Era Fraga vén a se
por maliciar que parvadas de tal caste
resumir ó día de hoxe nunha modervan ser argumentos correntes que,
nidade
superficial que decora unha
ademais de feri-la intelixencia da
nova paisaxe galega, pero que non dá
cidadanía, han aborrecer dabondo ó
agachado
a pobreza mental (estrucelectorado galega deica a xornada do
tural, quizais) que agrama cando e
21 de Outubro.
Teño para min, que se D. Manuel por onde menos se agarda.
Fraga está invalidado para seguir Por detrás da pantalla de gran estadista do Presidente, unha boa parte da
rexendo o goberno de Galicia non é
por cuestións de saúde, que Deus lla sociedade galega, os sectores máis
conserve, nin por razóns de anos, que febles e os sectores máis espabilados,
seguen tirando do alento ou do teto,
o Señor lle conceda moitÓs máis. O
Presidente Fraga, no que algúns pensegundo cadre, vexetando na mesma
saron ver, na súa personalidade e no
atmosfera do vello caciquismo actuaseu prestixio de home de Estado, a lizado, iso si, mediante o control

absoluto do poder político e mais dos
.c artas públicos.
Hai xa tres anos, en outubro do
1. 9?8 o colectivo Luces de Galicia
no seu manifesto Máis democracia
para Galicia denunciou esa mesma
situación como responsable do
desenvolvemento dunha sociedade
clientelar sometida que xera unha
preocupante desvalarización da
democracia polo fortalecemento do sector
máis notoriamente vencellado a prácticas
cliente lares ... ; o sometemento a mecanismos viciados que disuaden do eiforzo pola .
excelencia personal e instauran un clima
de permisividade e astucia que é caldo
abonado para distintas formas de corrupción maior e menor. .. , e qu~ xera elites
incompetentes e mediocres que conducen ó
final a sociedade galega á lentítude e, por
tanto, á falla de competitividade.
O 21 de Outubro podería ser unha
boa oca~ión para comezar a cambialas causas. Posiblemente. se o BNG e
mailo PSdeG fosen quen de se deixar
.de lerias, e poñen mans a un proxecto común. Pero, desta vez en serio,
sen tópicos nin exhibicionismos persoais ... Velaí a cuestión.

_

.......... .

INTERNACIONAL
OS SUCESOS DE EEUU
_Hai algúns días· observamos a través dos medios de comunicación o ataque terrorista ós
dous frontes estratéxicos do chamado "imperialismo americano": as torres (símbolo
económico) e o Pentágono (símbolo militar). No medio milleiros de víctimas inocentes e
a escusa para atacar a outros países indiscriminadamente, con novas víctimas inocentes.
Xunto ós símbolos mencionados queda tamén en ridículo a seguridade dun país que
non para de fabricar armas para a súa propia defensa, perp tamén para o ataque alí
onde sexa preciso -segundo a estratexia de cada momento.
ocultamento e, o que é máis grave,
manipulación da ·información. N este
contexto é moi dificil poder crear
unha opinión con suficientes elementos para poder xulgar cunha
certa obxectividade. Sabemos que a
situación en Afganistán foi creada
precisamente polos EEUU e que o
seu inimigo "público" foi utilizado
por eles cando lle conviña para
~xpulsar os rusos dese teritorio.
Sabemos que moitas das armas utilizadas polos talibán . forori vendidas

non pode
desatarse a
xenofobia contra
toda unha
cultura

O terrorismo
É preciso manifestar a condena
máis absoluta contar todas as accións
terroristas que se <lean en calquera
parte dÓ mundo, accións que ademais
lonxe de solucionar os conflictos,
increméntanos. Como se sinala nun
manife to do Seminario Galega de
Educación
para
a
Paz:
" olidariz ámonos profundamente_ con
t6dalas víctimas e coas súas familias.
Declaramos que re ulta moralmente inadmisible e in usti.ficable atacar a cidadáns
pola poUtica (por erradas e represivas

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

_

que sexan) realizadas potos seus gobernos. Ningún obxectivo político, ideol6xico,
social ... pode xusti.ficar o asasinato. A violencia non é o método axeitado para resolver os conflictos políticos". En efecto, as
víctimas son sempre persoas cos seus
dereitos, principalmente o de respectar a súa integridade. Por tanto ningún acto violento está xustificado.
A nova orde .mundial
Certamente en toda a información
que irnos recibindo por diversas canles, notamos certas contradiccións,

por países que agora fan unha fronte
com6.n e que van sendo recrutados
polos EEUU. Sabemo.s que a CIA, a
policía mellor preparada .do mundo
non evitou as masacres de Nova York.
Sabemos que a tecnoloxía punta
americana non funcionou. Sabemos
que neste momento a extensión
indiscriminada de armas químicas
moi perigosas para a integridade
húmana é unha realidade e, en calquera momento, pode haber unha
gran catástrofe en calqu.era parte do
mundo. Hai moito tempo que moitos grupos pacifistas estamos en contra do armamentismo, pois o con.testar á violencia con violencia histori-

Moisés Lozano Paz
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camente non soluciona case nada· e,
no medio, irrfinidade de persoas inocentes marren.
A orde mundial quer_e impoñerse a
través das armas e isto é unha cadea
cunha fin catastrófica. Raras veces se
e'scoita ós nosos políticos falar das
desigualdades que se incrementan, da
violencia estructural que se está formando en millóns de habitantes .do
noso planeta, que están rodeados pola
fame e que teñen moi poco que perder. A humanidade non r~siste tanta
i~ustiza e tanta pobreza. N outro
artigo falabamos de 25 millóns de
africanos que morreron como resultado da enfermidade da SIDA, ante a
insensibilidade mundial e coa colaboración dos grandes laboratorios
que non poñen medidas para atallar
esta enfermidade que acaba con tanta
xente. Isto non pode seguir así. Atacar
pequenos países non é solución, pois
agrava aínda máis o conflicto. Hai
que prever máis que .lamentar.Amáis
xustiza menos conflictos.

Non tódolos árabes son terroristas
· A xenofobia· non pode desatarse
contra un pobo cunha cultura e
cunha relixión que merece respectarse. É certo que a relixión, mal interpretada, serviu historicamente para
xustifica-la Inquisición, as guerras
santas, o fanatismo islámico, o antisemitismo, etc, etc. Pero a maioría das
relixións son humanistas e pacifistas.
A interpretación nesgada e interesada
dos seus contidos pode levar a determinados grupos a practicar o terrorismo en nome de Deus, Alá.:., pero
esa non é a tinalidade destas relixións.
.Os bos desexos
· Quero terminar este artigo con tres
puntos do manifesto citado do
Seminario Galega de educación para
a paz, pois representan tamén os meus
bos desexos e ~speranzas . Din así:

Confiamos en que tanto os BE. UU.
como o conxunto dos países democráticos
máis .ricos revisen as súas políticas cara á
periferia do sistema internacional e, especialmente, a· maneira en que poden colaborar e cooperar pala paz e a xustiza en
vez de agudizar, aínda máis, os conflictos.

o respecto
dos dereitos
humanos é o
camiño
Particularmente reclamamos o fortaiecemento e · cqnsolidación de institucións
democráticas, internacionais, para prever,
xestionar e resolver conflictos.
Afirmamos qu.e a construcción dun sistema internacional baseado no respecto
escrupuloso dos dereitos humanos, na

xeneración de espacios de confianza e diálogo entre os distintos pobos, culturas e
relixións, a promoción da xustiz a global e
a instauración dunha .auténtica Cultura
de Paz, son os únicos instru~entos posibles para avanzar cara un mundo máis
seguro e pacífico. A obsesi6n militarista., o
armamentismo, a creación de sistemas de
defensa teoricamente inexpugnables son
tecnicamente inviables, socialmente inxustificables e economicamente estragador.
Por último, faise máis necesario que
nunca reflexionar e traballar en tódolos ·
ámbitos posibles da sociedade civil, nomeadamente, na educación, para Jacer unha
crítica e unha revisión do papel do uso da
forza militar e da violencia porque, se
non, todos corremos grandes riscos no
futuro.
Todos e todas ternos a responsabilidade nos nosos ámbitos de loitar por
un mundo máis xusto, pacífico e solidario.
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UALIDADE ·

O .QUE O POBO ESTADOUNIDENS·E
DEBE .COMPRENDER
Robert Bowman,
bispo
de Melbourne, Florida, ·que durante a guerra de Vietnam realizou
)
.
101 misións de combate, dirixiuse ó Presidente Clinton, en carta aberta e nos seguintes
termos, pouco despois ·dos atentados de Nairobi e Dar-es-Salaam. O texto é profético:
anticipa e denuncia, dá a clave para fer o que agora é actua/idade.
"Vostede di que somos un branca
de ataque porque defendémo-la
democracia, a liberdade e os dereitos
humanos no mundo ¡Que broma!
Somos branca dos terroristas porque, en boa parte do mundo, o noso
goberno defende a dictadura, a escravitude e a explotación humana.
Sómo-lo branca de terroristas porque nos odian. E ódiannos porque o
noso goberno realiza causas odiosas.
¡ n cantos paí es axentes do noso
g b rno d rribaron líderes elixidos
pola p boa ión
os reemprazaron
por dictaduras fantoches militares,

en Irán que nos odien? Fixémolo en
Chile e en Vietnarn. E máis recente-

Latina! Moitas veces expulsamos a
lideres populares que querían que as

mente tentamos facelo en Iraq.

riquezas da · terra fosen repartidas

. E, por suposto, ¡cantas veces non o
fixemos en Nicaragua e no resto das
repúblicas "bananeiras" de América

entre as persoas que a traballaban.
Substituímolos por tiranos criminais
para que venciesen o seu pobo, e para

1

ódiannos
porque-o noso
goberno realiza
cousas odiosas
que querían vende-lo seu · propio
pobo ás sociedades multinacionais
americanas!
Fixémolo en Irán candó- os marines
USA e a CIA derribaron a
Mo adegh porque querían nacionaza-la
industria
petroleira.
Reemprazámolo polo Sha e armamos, formamo e pagámo-la súa
odiada garda nacional Savak, que asoballou e ometeu brutalidade contra
o pobo de Irán; todo iso, para prote re-lo int re
financieiro das
no a compañía petrolíferas. ¿Pode
entón e trañarnos que haxa persoas
················e

Hai agora21 anos, precisamente o día 11 de setembro de 1973, materializouse en Chile
o golpe de estado contra o réxime democrático do presidente Salvador Allende.

Robert Bowman
que a riqueza da terra a levaran a
Domingo Sugar, a Uníted Fruít
Company e Chiquita Banana.
País tras país, o noso goberno opú- ·
xose á democracia, sofocou a liberdade e desprezou os dereítos do ser
humano. Esta é a causa pola que nos
odian en todo o mundo. Esta é a
razón de que sexámo-lo branca dos
terroristas ...

.·

En lugar de enviar os nosos :fillos e
:fillas polo mundo enteíro a matar
árabes e así te-lo petróleo que haí
. baíxo a area, deberíamos envíalos a
reconstruí-la súa ín:fraestrucura, dotalos de auga potable e alimentar os
nenos en perígo de morrer de fame ...
No canto de adestrar terroristas e ós
escuadróns da morte, deberíamos
pecha-la Escola das Américas. No
canto de soste-la insurrección, a
desastabilizacíón, o ·as asina to e o
terror no mundo enteíro, deberíamos
abolí-la CIA e da-los cartos .ás orga- -_
nízacíóns de axuda.. . ·
Esta é a verdade, señor Presidente.
Isto é o que o pobo americano debe
comprender". (Texto recollido da
Axenda Latínoall?-erícana 2001).

Executado polo xeneral Augusto Pinochet, o golpe segundo quedou demost rado pala
documentación desclasificada en Washington, foi inspirado e tel ed irixi do dende a cap ital U$A polo Secretario de Estado do goberno nortea'mericano, ci premio No be l da Paz
Henry Kissinger.
.
·
A represión promovida polo golpe e a dictadura pinochetist a, asesorada pal a CIA, p rodüciron 30.000 víctimas entre mortos e desaparecidos.
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Bo principio de curso dende esta sección que retomamos.Acabo
de recibir ·unha revista brasileira, "E". Na portada alerta:

Substantivo feminino:Escritoras .brasileiras conquistan prestixio. E no
interior resalta que en ningunha época a literatura brasileira
posuíu unha constelación tan grand~ de talentos femininos recoñecidos pola crítica e · públic.o .. Moi boa nova para empezar en
branca. U nha teóloga dese país ímola ter no vindeiro Foro de
Encrucillada, confirmando esta realidade.
En branca tamén actuou o Concello de Pontevedra neste verán,
polo menos catro mulleres protagonizaron acontece1!1entos culturais de relevo. Dúas abrirori e pecharon a Feira do Libro, outra,
inaugurou unha praza de gran tradición pontevedresa, outra fixo
a ofrenda institucional a Castelao no véspera do día qa patria
Galega. E non estou segura de se haberla máis.
En contraste, aínda as fotos dos actos culturais na prensa teñen
moito de ex_clusividade, -ou · case-, moi marcada: Recente o
Congreso de Curros Enríquez, Actos da Real Academia,
Empresarios, Caixas ... Enquisas dos xornais, esas que aparecen para

-

opinar, apenas hai mulleres. Xa entrei na teima de contar case instintivamente, e os mínimos fe mininos en certos . sectores, non
medran. As colaboracións de opinión nos Xornais son tamén
minoritarias. Ternos moito que clarear .
Cla~ean

si, as listas ·electorais, disque para gañar votos, pero nas
ca.usas que non os dan directamente non son . tan xenerosos.
Tamén tivemos unha nova branca nos últimos nomeamentos da
R.A.G. ¡Noraboa, Charo! Pero sábenos a pouco.
A piques de rematar, chégame a condena dunha muller do caso
"Gescartera" e da dimisión de outra responsable. Lamentable escu~

ridade. De verdade que nisto non quereriamos ser iguais, pero non
se1 se será posible outra cousa nesta hurhanidade tan limitada e
feble.
O negro, negro, ímolo dar enteiro ó fume de Nova York, co dese""'
xo de que poida m áis a brancura da xustiza ca tebra da vinganza.
¡Líbrenos Bush!

BIBLIA POPULAR
GALEGA.

Xosé Chao Rego

,.

os oo·CAMINO
¿Cando nace a Igrexa? Os discípulos de Xesús agardaban pala parusía
ou volta do Señ.or; os evanxeos apuntan · a iso. Menos un, ·que é o de
Lucas. Cando se decatou de que a
causa se demoraba, tivo en canta o
· factor tempo. Lucas m~tese de cheo
no tempo, na historia, e por iso sente
a necesidade de escribir un libro ·de
Feítos. Titulase Os Feítos dos Apóstolos.
Non as fazañas, serrón a historia do
Materno Espírito ou Espírito Santo.

O centro do tempo
Dividindo o tempo en tres partes,
témo-19 tempo de Israel, que abrangue Leí e Profetas, chegando ata
Xoán o Baptista; un segundo tempo,
o de Xesús, ese que. o teólogo
Conzelmann chamou o centro do
tempo. O terceiro tempo é o da
Igre~a.

O título do libro -Feítos . dos
Apóstolos-, pouco nos axuda, pois
máis da metade está dedicada a Paulo,
que dende o punto estricto de Lucas,
non era apóstolo. Se non fose por
Lucas, nada sab.e riamos da ascensión
do Señor nin de Pentecoste. Agora
ben, a ·ascénsión é un relato mítico
· escenificado que supón unha ruptura
entre o Xesús ·histórico e o Cristo .da
fe. Os discípulos xa non poden contar con el: teñ"en que disporse a entrar
na historia e non ficar aliando as
nubes.. Ós primeiros cristiáns chamábanlles "os do camiño".

O Materno Espírito
Pero, sobre todo, Lucas é o narrador dun acontecemento orixinal
-que onx1na-, o ncemento da
Igrexa. Por iso o xesuíta Xabier
Léon-Dufour advirte que no punto
de partida da obra de Lucas ha! que
coloca-la experiencia do Espírito

Ós primeiros Cristiáns, chamábanl'les "os do camiño".

Santo na Igrexa . .Se Lucas adoita ser
denominado o e~anxelista do
Materno Espírito é porque nel existe
unha significativa diferencia con relación · ós outros sinópticos; nestes, . o
Espírito sucede a Xesú~ para determinar unha nova época, pero en
Lucas Xesús aparece, xa dende un
principio, coma cheo do Espírito.
O recurso lucano é o histórico:
deseña a imaxe idílica das primeiras
comunidades e a súa clave é a con~ersión. Como os seus escritos están
no tempo, na historia, e a súa comunidade eclesial debilitou·as esperanzas
escatolóxicas, o tema da conversión e
do perdón están presentes. Non era
para menos, p9is el debuxa as comunidades modélicas, e 30 ou 40 anos
despois, tales prodixios de comuñón
non se dan na súa igrexa.

Alguén preguntará por qué hoxe a
páxina bíblica non segue o curso
normal que viña percorrendo. A
·causa évos así: entramos no quinto
ano de Sábados Bíblicos en Bastavales,
e este ·c urso queremos analizar Os
Feítos dos Apóstolos. Cada segundo
sábado de 11 a 2. O calendario deste
ano é este:

Outubro día 13
N ovembrro 10

Decembro 15
Xaneiro 12
Febreiro 9
Marzo 9
Abril 13
Maio 11
Xuño 8.

e · · ·_......... .

O NOSO TABOLEIRO

María _
L ópez Jiménez

RETOMANDO A ACAMPADA
DA MO.CIDADE
.
.

O día sete de setembro, amenceu
paseniño e con moita néboa en
Allariz.
E ali estabamos nós, Erika, María,
Rubén, Simón, Paula, Fer e Belén
mirando de organizármonos para
montar unha acampada o ano que .
vén, e o cómo nos gustaría que fose.
Quixeramos que vmeran moitos
mozos e mozas, para falarmos e rir-_
n1os.
Pensamos en facer obradoiros, para
divertirnos e ir aprendendo un
pouco todos de todas e ó revés .
Cadaquén virá dun sitio diferente,
con cancións, xogos e aventuras de
u para compartir.
Tan1' n eremos que sería bo non
p r ern . Tr tar ternas sobre realidaqu nos tocan, que nos afectan e
preocupan. O noso faro na noite, é o
crenios Galegas e Galegas, e por iso .
tamén queremos ir tocando á terra
comprender cómo nos situamos:
axúdanos, querémola, gozámola, ....
O bo sería ter tempos de Paz.
Momentos para reflexionar ó noso
xeito, e pouco a pouco. Para desconectar e agradecer...
Queremos ter faladoiros e moitísimos xogos. Queremos pasalo moi
ben, e coñecernos tamén cando
xogamos.

tando así a súa historia ata ese presente.

Algo que eremos sería moi bonito, é ir facendo na semana que dura.se a acampada, unha reconstrucción
progresiva e sempre por distintas canles, do que foi a Romaxe. Os comezos, os problemas, as cancións, as .alegrías ... e · ter como gran acontecemento final, A ROMAxE, comple-

Por certo, precisamos de alguén
que nos axude e guíe, coordine e·
teña moitas ganas de pasalo ben connosco. Cremos necesaria a súa ·experiencia noutras acampadas.
Xa iremos dando máis que pensar.

·f t
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CARIAS
PENSANDO EN VOZ ALTA.
(se se me permite isa de pensar)
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N es tes

días, volveu saír, aínda que m9i
agachado, o tema da separación-divorcio-nulidade e como a Igrexa se
enfronta a- ela. Hai moitos anos, a
Igrexa tiña inventara unha estratexia
que lle servía para poder facer cumprir
a súa vontade por riba de calquera
autoridade humana: a excomuñón, e
certo ·Emperador
(daquela
un
Emperador era algo moi importante)
tivo que facer penitencia e ir axeonllado ó castelo de C ;mosa para que certo
Papa (un de tantos que houbo) lle reti. rara unha excomuñón, porque estar
excomungado era algo moi malo (a
xente ata che perdía o respecto, mesmo
se eras Emperador). Dende Lutero, o
conto da excomuñón deixou de ter
valor, porque o agostiño queimouna
· publicamente e non lle fixo nin caso,
co . cal a Igrexa deixou de ter unha
arma omnipotente coa que se poder
impoñer. Agora vos explico a que ven
esta leria histórica. Hai urlha nova
arma de imposición na Igrexa: mandar
alguén ó paro. Non é comparable con
excomungar a un -Emperador, pero ten
o efecto claro da exclusión social, pois
na nosa sociedade sabemos moi ben
que un parado non é ninguén.
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Imaxino agora ás boas nais aconsellante, sobre todo porque iso facían . os
nazis cos xudeus na Alemaña de h ai
do ós seus fi.ll9s: "neniño, cando bustempo, pero non me negarán que
ques moza que sexa profesora de reliresulta moi práctico. Xa nos tempos de
xión, que á parte· de gañar bos cartiños
Xesús se usaban distintivos. Así os farinunca che na pedi-lo divorcio por
seos e outras xentes de ben non tiñan
medo a que a boten ó paro". O conto
que pasar nunca polo apuro de que os
valería para facer: de pé a un debuxo de
confundiran coa perralla humana que
Castelao polo retranqueiro e negro
daquela
poboaba o variopinto Imperio
que resulta. E é que agora a Igrexa, de
Romano.
nai pasou a ser sogra, e en vez de tenDe calquera xeito, espero que a miña
tar comprende-lo problema dos sepaidea lles resulte oportun?-. Moitas gra- •
rados pasa a. se-la sogra ameazadora
cias pola axuda e apoio que sem pre
que, se lle deixas ó fillo por outro,
nos
están a prestar no noso ca~ñar de
mándate ó paro sen pestanexar.
cristiáns no mundo contemporáneo.
Máis . negro resulta pensar nos. posibles
erros
que
se
poden
dar.
NOTA: A situación resulta tan esperHumildemente quería pedirlle á nosa
péntica
que a p enas podo mante-la
nai Igrexa nos fixera o favor, unha vez·
seriedade na opinión. Por· que quen
máís, de guiarnos no camiño da vida.
subscrib e este artigo cree en Deus PaiA este efecto, resulta moi . práctico o
colariño nos cregos (agora xa entendo · N ai, Filio e Espírito, ere na Igrexa, na
Resurrección da carne, _na comuñón
porque algúns lle chaman esparitados Santos, no perdón dos p ecados e
putas). Por iso, _e pensado ben no conto
na vid.a eterna, ... p ero aínda que levo
eu propoño: ¿por que non fai por
máis de 1O anos de matrimonio e teño
poñerlle ós/ ás separados/ as, divorci_a . varios fillos , non consigo crer na indidos/ as e xente des a ralea unha marca.
solubilidade do vínculo ¡que lle irnos
ou sinal que poidan levar ben visible
facer!
na roupa (ou mellor aínda- na fronte)?
Asiram , profe de R eli
Así non teríamos. medo a nos trabucar.
(Católica, por suposto)
Sei que resulta un pouco inconvenien-
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lidia e Valentina
Belicoso e non Belicense
Todos sabemos aquel coñecido dito "Comer e rañar, todo o malo é empezar", pois nós eremos que na guerra pasa igual. Como estamos nun momento en que non se fala doutra cousa ca de torres xemelgas, talibán, avió.ns que
esto upan ... eremos que na mente de todos, desde hai días, ronda unha palabra
que non se pronuncia demasiado pero que está aí: guerra. Nós, obviamente,
.
non irnos facer unha
aproximación políti-:ca do asunto, senón
filolóxica .. . A palabra
guerra trouxérona os
xermanos, porque
eran eles moi bélicos
(máis cós seus antecesores na ocupación
do territorio hispánico, é dicir, os
romanos). Os descendentes
de
Rómulo e · Remo
tiñan un termo para
designa-la
mesma
cousa,
que
era
"bellum", de aí que
nós conservémo-lo
cultismo
· "bélico"
Mono chu lesco-pre-be licioso.
definido
como
'Relativo ou pertencente á guerra; guerreiro'. Outras palabr~s da mesma familia son: belicismo (tendencia a resolve-los conflictos por medio da guerr;;\. qu da
violencia), belicista, belicoso, belicosidade; pero non belicense, que usamos para
denominar todo aquelo que pertence ó estado de Belice. Como nos est~ba
mos poñendo moi tráxicas centrámonos en Belice e pasamos . a América
(tamén con guerras desde hai moitísimos anos pero que non son actualidade
estes días), a quen lle collemos palabras que nos alegran o paladar como: ch~
colate, chichle ou cacao por exemplo, e outras que alimentan aínda que non gusten tanto: tomate, cacahuete ou pataca. ¡Ai si!, nós somos tan "Comedores de
patacas" como di o título da xa consagrada obra de Manolo .Rivas, e ó mesmo
tempo tan productores, pero igual non todos sabemos que o termo "pataca"
non leva aquí desde as orixes da raza senón que nola trouxeron de América
cando veu o producto, e resultou do cruce de dúas palabras en dúas linguas
amerindia.s: entre o quechua "papa" e o antillano "batata". Paramos aquí o
carro porque o tema das orixes do noso léxico xa o tratamos en número pasados e agora non nos estenderemos máis.
E como a cou~a foi algo seria, hoxe irnos rematar cun sorriso que poñemos
ó recordar unha cantiga moi popular:
" a me dixo teu pai
q1te te chame a bailar
e no n1edio do baile
que te deixe quedar. .. "
E de poi non queren que as mulie)::'es sexamos belicosas ...

O CANTAR DO IRIMEGO
1. A barbarie máis patente
no país de George Bush
e os ianquis, esmagados:
din os cataláns: ¡fotuts!
2. Haberá. que preguntarse
por que de días pasados
os medios de información:
mantéñennos alarmados.

....,.~~~~-..,.--~--,

3. Aproveita o Tío Sam
a noticia arrepiante
· pra que á opinión mundial
poida dárselle pra <liante.
4. Pero hai que intentar
que a dor estadouni.dense
nos sirva de coartada
pra que non razoe a xente.
5. Como consta pola historia
probas o país ten dado
que o poder que ten, pode,
ser terrorismo de Estado.
6. Son tantas as invasións
e tales os seus abu.sos
que haxa xente que os deséulpe
déixanos algo confusos.
7. Pobo de . hai poucos anos
feíto de pequenos grupos
cando andan ben por dentro
amósanse coma cucos
8. E cando un conflicto interno
nos fai pensar no peor,
inimigo crean fóra
que os una contra o exterior.
9. Enténdase ben; dificil,
tan enorme é a propaganda
que quen a USA critica
coas consecuencias apanda.
_10. Unha guerra está en marcha
e o presidente Aznar
· xa deu orde de cadrarse,
"Entren na batalla ¡ar!".
11. O que sucede é grave
e un cambio ben profundo .
pode desequilibrar
a política do mundo.
12. O pobq árabe, inmenso,
por Europa desprezado
acaba de dar boa mostra
de estar canso e cabreado.

