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EDITORIAL IMPOSTOS MAL
POSTOS As anunciadas subas dos impostas
do combustible e dos módulos do comercio son
un reflex o da economía qu e quere este goberno.
Non é <loado falar de imp osta s, porque se. tende a
facer certa demagoxia. Pero tam én é certo que
segundo qué tipo de imposto haxa, veranse afectados máis uns petos ca outros, e uns sectores económicos máis ca outros. E ese é o debate fundamental.
Os impostas cos que se financia o estado poden
ser directos ~ u indirectos; os directos fan pagar
máis a quen máis cartos ten , os indirectos recaen
por igual sobre todos. Estes últimos tradicionalmente úsanse para subi-lo prezo dun producto do
que se quere que se coi:isuma menos por distintos
motivos, como poden ser ecolóxicos ou sanitarios.
Non é este o caso. O goberno non busca tanto
redu ci-lo consumo dos combustibles como financia- lo gasto público. Así os impostas máis axeitados
d b ran se-lo directos, para qve unha maior parte
d e gasto cargase sobre os máis ricos do prezo.
Porque anque nos dea outra sensación, segundo e
para qué, é preferible unha suba do imposto sobre
a r nda e.a unh a suba do prezo de productos. Hai
qu t r n conta qu e n on é o m esmo un imposto.
indir t
br ombustibles ou pan ca sobre un
r x~ d
uiar. Un afectan a todos por igual (son
arios) e outros os petos m áis podentes.
caso afectan o consumo dun producto (o
ombu tibl ) que non é facilmente substituíble por
outro (por exemplo, o gas nos . fogares) .
ificilmente poderemos reduci-lo seu consumo. É
por isto que terá unh a gran repercusión sobre . o
peto de miles de cidadáns e traballadores. E~tes
terán que pagar en impostas unha parte maior dos
seus ingresos da qu e paga a xente máis rica.
Vémonos nun paradox o: os m áis ricos destinan
unha parte menor dos seus ingresos a pagar imposto . Descóbrese así a idea económica coa que traballa o PP : liberar cargas sobre os máis .ricos porque en teoría son eles os que teñan m áis capacidade de investir e crear emprego (algo moi discutible
de pois de ver cáles son as preferen cias de gasto
de te sector de poboación) . Sen embargo este
razoar esvaécese cando observñamo-los novos
impostas sobre os comerciantes, qu e é un dos
col ctivo que máis contribúe a dar emprego, é o
qu afectará e ta suba moi negativamente . .
Pagarán mái impostas, entre outros, os pequ enos
m diano com rciante e o transportistas . E
pagará, n proporción, máis quen menos ten. Por _
d 0 T ia qu n nada ten, nada paga.
.
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TRAS NO ¿ OK, JOE? E daquela, o alto da foto
colleu a palabra, e dixo, agás erro de traducción, algo así:
" ¡Este rapazolo porto use ben, mundo mundial! Pedín
axuda e deuma. E deume máis do que pedín, he, he. Así é
el, todo xentileza, he, he. Un gran pupilo, un gran amigo.
¿Que non ten o aquel de intelixente? Pásalle coma a min
... he,he, pero é o mellor da clase, o máis guiadiño. Por is~
agor.a, ¿yedes?, non se me encrequenan os cotenos da man,
da dereita evidentemente," para pasarlla polo ombro, ¿non
' '? , ... e po1a cab ecma,
·- ... as1,
, ¿vedes?, e por ese .bigote
e' ] oe.
tan, tan latino, tan spanish .. . ¡come on, everybody! ¡quero sen-

. ~

tir eses flashes! he, he. E que ninguén escriba que isto é
mamoneo, ok? Isto é alta política, ¿non si,Joe M ary? he, he
¡Que aliados somos, my little mother!(trad: ¡mi madríña!)
Así que, agora, tócame axudar a min. E xa lle dixen a
Joseph Mary, ¡vouno facer á mi~a maneira! , como lle ·gusta
a el, he, he, .. .voulle axudar a erradicar e eliminar a todos
eses terroristas, e ós que apoian os terroristas, e os que
comparten obxectivos cos terroristas, e os que coinciden
nalgunha opinión cos terroristas, e os que queren a alguén
que quere a .algún _terrorista, e os que coñecen, tratan, e
dan de beber a alguén que votara algunha vez a algún partido próximo ós terroristas. ¡Toma! Ímolos eliminar a
todbs, ¿a que si Joe?
.
E xa sei que o .m eu amigo español vai facer algo contra
esas parruladas dos xuíces españois, panda de frouxos.
~orque, estou seguro, ¿non é asíJoe?, repl.to, ¡estou segurís1mo,José María! , de que o noso amigo español respecta e
apoia un a un tódolos meus métodos ¿é ou non é, presidente? Porque estou seguro, ¡mira o que digo, .amigo!,
¡seguro de todo!, de que vas defendernos cando presidas a
Unión Europea, de que vas proclamar que o dos tribunais
militares é un asunto interno e· moi respectable de
América, ¿é ou non é Joe?; de que a pena de morte é
excepcional, he, he; de que licencia para matar dada ós
~~sos espías ~ u1:11~ minucia inevitable; de que a suspens10n do dere1to a mtimidade é absolutamente necesario... ¿Si ou ... que, Joe? ¡Así me gusta, ._.. soberano, que está~
feito un soberano! ¡Mua, mua!"
¡Flash, flash , flash!

a

BOA NOVA
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A PALABRA
Mt11,2-11

Manuel Pérez Blanco

lmaxino o pobre Xoan Bautista na cadea, sufrindo nas súas propias carnes os abusos e a arbitrariedade ·ás que os cacicóns do seu pobo e o poder esmagador colonial

Xoán, oíndo falar na cadea das obras de
Cristo, mandou os seus discípulos a lle
preguntar:

de Roma sometían as pobres xentes de Roma
lmaxino as ansias de redención total que debían aniñar tanto no seu corazón coma
nos pobriños de lavé. A definitiva e ansiada intervención divina a favor do seu ·pobo.

-¿Es ti o que ten que vir ou esperamos a

lmaxino o consola que debeu quedar .cando soubo que a enfermidade, o mal e a

outro?

marte empezaban a ser vencidos; que os pobres ¡por fin! poden escoita-la boa nova

Responde ul les Xesús:

de que Deus está actuando a favor deles.

-lde e contádelle a Xoán o que estades

Véñome ós nasos tempos; vexo a voracidade ·do. chamado primeiro mundo produ-

oíndo e vendo: os cegos ven e os coxas

cindo farr:ie, miseria e marte en moitas rexións do planeta, guerras- e inocentes "vícti-

andan, os leprosos fican limpos e os xor-

mas colaterais''. Vexo violencia doméstica, xente enganchada ·ó consumismo, á borra-

dos oen, os martas resucitan e ós pobres

cheira da fin de semana ... Miro o mundo dos valores. Todo xira en torno ó diñeiro.

estáselles anunciando a Boa Nova. iE

E Deus. ¿Onde está Deus neste mundo? Sigo mirando e vexo: misioneiros e volunta-

ditoso quen non se escandalice de min !

rios de todo tipo en ONG tratanqo de dar vida nos sitios máis insospeitados. Vexo a

Non ben se foron eles, comezou Xesús a

Greenpeace, o mQvemento antiglobalización loitando contra a rapir.ia do capitalismo

falar de Xoán á xente:

liberal. Vexo xente pacifista. Vexo o Proxecto Home, Alcóholicos Anónimos ...

-¿Que fostes ver ó deserto?:· ¿unha cana
abaneada polo vento?

Miro un pouquiño atrás e vexo a Nai Tareixa de Calcuta, Mons. Romero, Luther
King, Gandhi. .. Máis para atrás: San Vicente de Paul. Bartolomé de las Casas ... Sigo

Pois logó, ¿qu\ fostes ver?: ¿un home

mirando e vexo a San Francisco de Asís. Sigo mirando e vexo infinidade de presencias

vestido con roupas finas? Pero os que

dese Deus-Xesús dando luz, esperanza, vida. Unha corrente enorme de entrega, de

visten roupas finas están nos pazos dos

xenerosidade, de amor ó longo da historia: Deus seg ue achegando a súa Boa Nova ós

reis? Pois lago, ¿a que saístes?: ¿a ver un

pobres.

profeta? Si, e abofé que moito máis ca
un profeta. Este é de quen está escrito:

Olla, mando o meu mensaxeiro diante
de ti, para que prepare o teu camiño.
Tede por seguro que non naceu de
muller ninguén meirande ca Xoán
Bautista, aínda que o máis pequeño
no Reino dos Ceas é meirande ca el.
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A CLAVE

XAGG

A clave do evanxeo deste domingo está en ·camprede-las relacións de Xesús con Xoán Bautista. Dúas causas están claras:

1ª. Xesús admiraba ó Bautista. Xesús comezou a súa actividade a carón de Xoán Bautista, facéndose bautizar por el, collendo do grupo de Xoán os seus primeiros discípulos. Xesús mesmo exerceu de bautista por un certo tempo. ¿Por qué? Os grupos bau n un talante "ascético", vivían co mínimo, n~n vestían roupas finas; íanse ó deserto en busca de .autenticidade, lonxe
tistas presentaba _
daquela sociedade cómoda e despreocupada; crit_icaban o culto do _
Templo por ritualista e comercial. Nunha palabra: predicaban un
cambio (conversión) radical. Xesús pensaba moi parecido.

2ª. Pero Xesús separouse do Bautista. Se seguimo.s lendo o texto un pouco mais adiante (Mt 11, 16-19). vémolo claramente: o
·Bautista era un home afastado da sociedade, Xesús era un home dentro da sociedade: comía e bebía compar}indo a mesa da xente.
Porque Xesús decatouse de que a súa misión estaba alí onde había '"cegos, coxas, leprosos... ': Non era no deserto onde se facía presente o Reino de Deus, senón alí onde "os pobres recibían unha Boa Nova" coa presencia e actividade de Xesús.
Esta opc~ón de Xesús desconcertou a Xoán Bautista, e desconcerta a calquera. Por isa Xesús avisou: "Ditoso que non se e~can

dalice de min':

e·············
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A PENEIRA
Pala Santa Lucía mingian as noites e
medran os días, pero máis de 6.000
veci ñas nasos, os

XORDOCEGOS, non son
capaces de captar este fenómeno natural. Os estímulos físicos son a única
comunicación ca exterior, pero non
esquecemos que o 900/o da información
que adoitamos recibir entra en nós pala
vista e un 70/o a través do oído, polo que
as persoas privadas destes sentidos só
poden captar un 30/o doutro xeito, e as

OS HIMNOS DO
NADAL DO· DIURNAL

mans, polo tacto, son os seus olios.
Estes minusválidos senten a través do

GALE~O é un artigo de

alfabeto dactilolóxico, na foto, que é o
propio dos xordos, a linguaxe dos sinais

Victorino Pérez Prieto no nº 23 da

feítos na palma da súa man cos dedos

Revista Lucensia, publicada pala

da persoa que lles está a fa lar.

Biblioteca do Seminario de Lugo. Diríxea
con moita entrega ese evanxelizador,
primeiro na Arxentina e agora nesta
diocese, que segue a ser Arximiro López
Rivas, na foto. Recomendamos estes
himnos do Diurna/ neste tempo de
Advento para orar e intesifica-la nasa
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VOLUNTARIOS POR VIGO"

acollida da tenrura de Deus. Podemos
é unha campaña que está a

saborear literatura clásica e de hoxe:

deseña - lo "Plan Municipal de Voluntariado" nunha área urbana na que están a fun-

Cunqueiro, Cabanillas, Pondal, Marica

cionar 740 asociacións de voluntarios. Máis da metade son universitarios (51 OJo),

Campo, Celso Emilio ... pero a maioría

pero moitas tamén son mulleres, a maioría traballan como amas de casa (260/o), e

deles son de escritores de literatura reli-

persoas maiores (230/o). Están a crear unhas redes de solidariedade que inciden en

xiosa como Xosé A. Miguélez, Manolo

actividades como deportes, ocio, cultura, arte, saúde ... Unha das pla.taformas qúe

Regal, o franciscano P. Agrelo, Portas

está a promove-lo voluntariado é a Federación Veciñal "Eduardo Chao", que integra

Ferro, Uxío García Amor... É unha pena

31 asociacións de Vigo e a súa comarca.

· qüe o Diurna/ non tivese máis resposta
. entre as nasas comunidades orantes.

OS XORNALISrAS seguen a dá-la vida para que a verdade non sexa a
primeira asasinada nestas guerras, como está a acontecer cando as víctimas son má.is
civís ca militares. Comparando coa

1

Guerra Mundial, están a morrer 7 civís por un

militar. Xa no 99 morreron 86 profesionais dos medios: 25 na guerra de lugoslavia e
16 no bombardeo do edificio da Radio Serbia pala OTAN (ó remate deste conflicto serían 100); outros como Sander Thoenes, na foto, foron asasinados polos paramilitares
indonesios en Timor... No 2000 foron 33 xornalistas martas con violencia, entre eles
Miguel Gil, que tiña dita: "o naso trabal loé se-la voz dos sen voz"; no que vai de ano
xa son 21, oito en Afganistán.

Alfonso Blanco Torrado

........................................................................................................ ..................................................:.......................................................................................................................... .
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AS ELECCIÓNS ás .
Moitas e moitos xa están a darlle voltas ó menú do Nadal, por exemplo ó peixe, e a
ver se este vai proceder dunha desas gaiolas de mar que está a instala-la

ACUICULTURA emerxente nas nasas rías e mares.. Este e o caso do
rodaballo típico das nasas mesas nestes días: moito del xa foi criado deste xeito, e
no 2010 xa será o 500/o de todo o peixe consumido nas nasas casas. Estes parques de
cultivo abrigan a

producci~n .

de alevíns@ xuvenís en proporcións de millóns, que no

caso do rodaballo xa é unha realidade; así Pescanova está a producir 300 toneladas
mediante este cultivo. Tamén está a experimentarse co ollomol e o polbo. Despois xa
non será peixe dunha estación senón de todo o ano.

Cáma~as Municipais portuguesas non só ·

afectan os máis de 10.000 portugueses
que conviven aquí, que agora poden
votar nos consulados de Vigo e Ourense
segundo sexa a súa zona de residencia;
tamén. teñen preocupados os axentes
económicos e cultura is das dúas beiras
.do Miño, que en cada consulta, aquí e
alí, están cambiando de interlocutores
por non cadrar rias datas as eleccións.
Hoxe Galicia exporta alío dobre que

Os

11

están a face-los portugueses, mentres o

CENTROS DE

paro é moito máis forte aquí (1 ~.80/o)

DÍA", na foto, están a axudar moitos enfermos ·e as súas· familias.- Así en

(alí 4,70/o). Mentres tanto seguen o xeo e

Sarria vén de abrirse urí para os enfer-

o receo a pesar do parentesco das dúas
identidades lingüísticas e culturais.

mos de alzheimer, gracias á Cruz
Yermella que formou un equipo que está

Nestes días a Universidade de Lisboa .

a practicar exercicios con eles para

convocou un curso de galega no que ·

I

participaron Manuel María, Méndez

.. palia-la dexeneración que están a sufrir.

Ferrín e Pilar Vázquez Cuesta.

Tamén hai que destaca-la investigación
dunha vacina que pode paralizar, e
mesmo curar, esta doenza. Pero cómpre
facer un diagnóstico precoz e por agora
non é doado porque ás veces non se
diferencia do que pode se-lo envellecemento normal, pois aínda non se coñecen as causas deste mal que afecta cada
ano a 4.000 galegas/as máis, ·un 11 O/o
dos maiores de 65 están encamados por
este mal e 3.500 recibiron hospitalización no 2000.

Medran as

DENUNCIAS PACIFISTAS EN EEUU fron-

te á imposición autoritaria do poder qu.e mesmo está a recorta-los dereitos humanos. Hai profesores universitarios que se negan á parafernalia oficial clarificando que
este "imperio"significa terrorismo e explotación en moitas partes do mundo, o que
está a desencacieár unha caza de bruxas entre estes profesionais. Os americanos do
norte no.ti aturan que algún dos seus .intelectuais estea a dicir que o 11 S derrubou
os superpoderes. Mentres os medios norteamericanos aínda non mostraron ningun ha gota de sangue desta guerra, debido á censura e manipulación que están a sufri las comunicacións, USA está a acadar un dos seus obxectivos: instalar unha base
militar en Afganistán, ás portas de China, nunha rexión rica en gas e pet ról eo.

8""'"""

POLÍTICA

Tintxu

VEÑEN OS GAITEIROS ·
O 21 de outubro queda xa un pouco lonxe, pero o procedemento da mecánica electoral
resulta tan lento que malia a rotundidade dos resultados cómpre agardar 50 días para a.
formación do novo goberno, que é o que culmina todo o proceso, e que neste caso
levará apare/lado o cónsabido desfile de gaiteiros.

A claridade da decisión dos electores deiPor iso todo o proceso destas últimas semanas susxoulle ó partido gañador unha ampla marxe citou pouca curiosidade e ninguén esperaba navidade manobra para dispoñer ~odo ó seu xeito. des do mesmo debate de investidura. Agora todos
Pero curiosamente Manuel Fraga, que renovou teñen a mirada, posta no congreso do PP, tanto en
a metade do seu grupo parlamentario, non 'M adrid como en Galicia, a primeiros do ano que
considerou preciso relevar ningún dos conse- ven. Sería esa a oportunidade de introducir algúns
lleiros cos que rematou a lexislatura pasada.
cambios, aínda que case todos coinciden en que en
E tamén dun xeito non menos curioso, cando sem- Galicia os movementos importantes se van producir ·
pre veu falando de austeridade e de limita-lo númeó redor das eleccións municipais do 2003.
ro dos altos cargos, amplia en <lúas o número de conPor todo iso as primeiras páxinas estiveron cheas da
sellerías, facendo que Hernández Cochón comparta
eterna polémica sobre o empate duradeiro a 17 escaa súa .con Corina Porro,,á que lle cede todo o relatinos entre nacionalistas e socialistas. Ó BNG vaille ser
vo a asuntos sociais, e eleva a rango de Consellería o
, moi difícil saír .do fogo cruzado que lle dirixen
t~ma da emigración.
Así que os cambios reais virán, se acaso, nun segun- populares e socialistas, con ou sen pacto expreso a
do nivel, redistribuíndo algunhas competencias entre este respecto. Coa complicidade de boa parte dos
as consellerías xa existentes e mailas de nova crea- medios de comunicación social créase a imaxe de
ión. Pero non semella que se produzan moitos cam- que o PP arrasou aínda que perdese 41 mil votos,
bio : os conselleiros quererán conservar tanto as mentres o BNG .fracasou rotundamente ó baixar 50
comp tencia ·coma os colaboradores cos que xa mil e os socialistas tamén triunfaron ó gañar 34 mil
ontaban. E iso tanto os que xa levaban moito tempo voto"s, aínda que quedasen a 11 mil dos nacionalistas.
E así se suceden as liortas entre os grupos da opo~ fr nte do cargo coma os que entraron neste ano,
Diz u d
Lóp z Veiga, que xa renovaran a fondo sición, con gran ledicia do PP, que procura encirrao alto argos.
·
los ánimos carga!ldo semp~e as tintas contra o BNG.
·· ············e

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

INFAN.CIA EVIOLENCIA
Os adultos estámoslles a presentar ós nasos nenas e nenas unha sociedade presidida
polos valores económicos e na que os -conflictos se. resolven con violencia. O 20 de
novembro acabamos de celebra-la convención universal dos dereitos da infancia. Somos
quen de deélara-los seus dereitos, mais lago esquecémo-lo seu respecto nos distintos
ámbitos: familiar, escolar, social.
A REALIDADE DA INFAN..:
CIANO MUNDO
En moitas partes do mundo os
nenas e nenas son torturados, privados
dos seus dereitos máis elementais
como son · unha comida adecuada,
unha escolarización, en xeral sentirse
apreciados e protexidos polos adultos.
As familias actuais, mesmo en
Occidente, dimin_u íron moito n.as
atencións á infancia. Os nenas asumen
sós as consecuencias da violencia, ñsica e/ ou psicolóxica, no marco familiar, no marco dos medios de comunicación e nos grupos de compañeiros.
A escala, a pesar do esforzo, amósase
insuficiente para atallar moüos <lestes .
conflictos. Estremece ver informes
que indican que os nenas e as nenas
na nasa sociedade dedican moitas
horas a ve-la televisión sós, a navegar
por Internet individualmente sen o
asesoramento e a compañía dos familiares, que os actos violentos nos programas de debuxos animados aparecen
nove veces máis ca nos programas destinados á poboación adulta. Mais todo
isto non é nada comparado coa situación da infancia nos países pobres. A
miúdo oímos noticias de nenas e
nenas que despezan para traficar cos
seus órganos, nenas e nenas que .traballan de maneira escravizada e se ven
privados do seu dereito á educación,
infancia que marre de fame, infancia
que nas guerras actuais marre. É significativo o informe acerca das martes
de in~centes nas guerras actuais. Nas
guerras antigas cada civil que morría,
desaparecían 8 soldados. Nas guerras
actuais a proporción é inversa. Cada
soldado que marre, marren 8 persoas
inocentes . no conflicto, a · maioría
·mulleres e nenas/nenas. Certamente
os soldados tamén son persoas e non

se pode establecer unha barreira entre
martes normais e martes inxustas.
Todas son inxustas. O ser humano,
capaz de discorrer para inventa-los
máls inimaxinables enxeños, amó~ase
incapaz de soluciona-los problemas de
convivencia entre persoas e pobos de
distintas ou da mesma cultura.
· Nenos soldados, infancia maltratada
O
informe
de
Amnistía
Internacional sobre a tortura na infancia que apareceu en xaneiro de 1999
amasa datos aterradores. Comeza afirmando que «Hoxe en día, a guerra é
unha guerra contra os nenas. A terceira parte das víctimas da guerra da última década son menores de 18 años».
O estudio describe como son cada
vez máis os menores que son asasinados, torturados e recrutados como
combatentes nos conflictos armados.
Dos que sobreviven, poucos poden
supera-lo impacto emocional das
martes de seus país, familiares e/ ou
amigos. O informe sinala que 300.000 ·
nenas son combatentes ·activos; 14
millóns de nenas son refuxiados ou
están desprazados dos seus foga~es, e
calcúlase que máis dun tercio de

menores de . idade son víctimas da
guerra. Engade o inforrp.e: «Millóris de
nenas viran causas que rungún ser
humano debería ter visto xamais .
Centos de miles foron abrigados a
facer causas que nin sequera un soldado adestrado ,debería ter que facer
· xamais . E tódolos días unha cantidade·
innumerable de nenas sofre unha agonía, tanto ñsica como mental, que a
maioría dos adultos non coñecerá
xama1s .».
A publicación indica que de entre
os países africanos e asiáticos ós que as
empresas británicas subministraron
armas de fago portátiles, o 69% están
involucrados en conflictos nos que é
sumamente probable que as víctimas
sexan menores de idade. Tamén fala do
feito de que os menores sexan víctimas deliberadas da guerra, das minas
antiperso.ais e armas químicas.
En África calcúlase que 120.000
nenas menores de 18 años participan
en conflictos armados na rexión.
Nalgúns casos utilízanse como soldados nenas de tan só 7 ou 8 anos. Na
actualidade só en Afganistán e
Palestina están morrendo á diario
moitos nenas e nenas inocentes. ¿Ata
cando?

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

ENTREVISTA
MULLERES ·A .RITMO DE MULLER
... de conversa con lvonne Gevara ...
En Guatemala-capital, Tereixa Ledo encontrouse coa teóloga lvonne de Guevara, un
encontro que Tareixa describe como delicioso e sorprendente, feíto de rostros e mutuas
acollidas, feíto de vidas en busca coma un encontro máxico, cheíño de eternidade e
misterio. Resumimos aquí parte desa conversa na que estaban presentes, ademais de
Tareixa e lvonne, Josefina e Carmen, d.úas mulleres do Instituto secular ""Vida e Paz" e
Ana Vi/a, que acaba de chegar de Nicaragua e coas eleccións nicaragüenses no corazón e
nos beizos. ·
- Ivone : Mira Ana, resístome a
dicir que son profeta, profetisa. Non
quero selo. Rexeito falar da vida relixiosa profética, da Ig.r exa profética,
dos grupos proféticos ... Porque teño
medo do orgullo humano. Creo que
cando unha persoa se sente . profeta~
xa deixou de selo. A profecía non é
profecía no seu tempo, é recoñecida

Eu era unha
sombra masculina
para o mundo
masculino

_

Tereixa : lvone, desde o teu
sentir, desde o teu ver ¿cal está
sendo a situación do Brasil, do
país desde onde estás facendo
te.o loxía?
- Ivone : Brasil é case un continente. Eu son natural do sur, filia de emigrantes do Líbano e de Siria, entón
fun educada nunha cultura moi mixturada. Desde hai 28 anos vivo no
nordé que é a rexión máis pobre do
paí , a que non entrou nos proxectos
de desenvolvemento do goberno e
do F.M.I. A xente vive marcada pola
cultura escravi ta, anque hai máis de
100 ano que non existe oficialmente e cravitude no Bra il. Un 80% da
ente ó obr viv . E dele un 40%
tán con fame, na mi ·eria. Pero a
nt non é dramática ante o pro-

blemas. Viven moito o cotián. Teñen
moita poesía, moita música; parece
que nacen coa música nos pés. Bailan
moito .... da cabeza ós pés ... Eu vivo
moi cerca da capital, Re.cife, a 25
quilómetros , nun sitio pequeno que
se chama Camaraxil. Vivo ali, coa
xente, pero teño que admitir que non
é unha relación igualitaria. Pero . eles
son unha referencia importante para
min, para pensar teoloxía, filosofia,
pensa-la maneira de non repetir
esquemas xerárquicos excluíntes
entre mulleres e homes.
- Ana : O que vas descubrindo,
1vone ¿tes medo a expresalo
polo que lle ten pasado a tantos
e tantas profetas ó longo da historia?

despois. Eu síntome unha muller que
busca. Busco · en min mesma, busco
camiños. A miña preocupación é
axudar a vivir con dignidade, sen
escravitudes, a cargar cos fardos pesados. Sitúo aí a miña misión, como
unh~ persoa q~e pensa o mundo
~outra maneira ·. e que quixera estar
coa xente que tamén pensa o mundo
doutra maneira. Por iso dou charlas e
cursos e fago obradoiros para mulleres. E digo para mulleres, porque
realmente elas son o meu público.
Houbo un tempo no que era rp_áis
masculino, cando ensinaba nos institutos de teoloxía da capital, pero
agora o meu público é máis feminino porque sinto que nosoutras,
mulleres, de repente, empezamos a
ser suxeitas da historia. E neste proceso eu tamén teño medos, porque

O NADAL SEMPRE. ACTUAL

Xosé Antón Miguélez
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Anxo.
Deus mándache un filio,
Xesús salvador
o chamado Cristo.

María.
Non entendo ben ...
Eu non son casada
pero se Deus quer
¡eu son a súa escrava!
Anxo.
O poder do Alto
virá sobre ti,
parirás o Santo
que che prometín.

ESCENA PRIMEIRA

ESCENA SEGUNDA

María.
Pois que sexa logo
segundo ti me dis,
que se cumpra todo
.
.
o que queira en nun.

(o avó xa non se ve, só se oe)
Nena.
Canto rebumbio e cantar,
canta luz aquí e alá.
Por favor dime avoíño
¿qu~ paso u polo N adal?
Avó.
Foiche un gran milagre.
Deus fixose noso
e do mesmo sangue.
Nena.
Avá ¡que alegría!
con Deus na familia
iremos arriba.
Avó.
Iso dixo un día
o anxo Gabriel
a santa María.
Nena.
Pois cántame Avá
como empezou todo
e tal como foi.

Avó.
A Virxe estaba
alá en N azaré
cando veu un anxo
de parte de Deus.
Anxo.
Bendita mociña;
o Señor me manda
con grandes noticias.

María.
¿E mándate a min?
¡Pero se eu son pobre
e moi nova á fin!
Anxo.
Pois non es cativa
que estás chea de gracia,
¡pura marabilla!

María.
Estou asombrada,
¡non sei que traerán
as túas palabras!

ESCENA TERCEIRA
Nena.
Agora xa sei,,
mais cántame axiña
cando Deus naceu.
Avó.
San Xosé e María
ían de viaxe
mais ninguén lles daba
na casa hospedaxe.
Xosé.
Pousadeiro, pousadeiro
déanos casacuberta
que somos dous forasteiros.
Pousadeiro.
Veñen con mala fortuna,
a casa está que rebenta,
¡non hai sitio pra unha agulla!
Xosé.
Quero pedirche un favor:
teño a muller pra parir,
xa lle principiou a dor.
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Pousadeiro.
¡Que xentiña tan rallante!
¡Sigan vostedes pra adiante!
Xosé.
Algún recanto terás
no sobrado ou no pallar.
Pousadeiro.
on me veñas dar a lata
que non che estou para líos.
¡Nin que me cubras de prata
quera nesta casa un crío!
Xosé.
Dásme pena pousadeiro
con esa alma de aceiro.
Pousadeiro.
¿Pois sabes o que?
Esta casa é miña
e o camiño é teu (pecha).
María.
¿É posible que en Belén
non nos acolla ninguén?
Xosé.

¿

1

María.
¿Por qu o pr guntas Xosé?
¿ 1ca p rdiches a fe?
X osé. Cando sae todo ó revés
xa o dubido algunha vez.
María.
Comprendo que Deus non queira
darnos praza de primeira,
pero pasar tanto apuro
¡non é fácil que é moi duro!
Xosé.
¡Abre pousadeiro
que anque somos pobres
traemos diñeiro !
Pousadeiro.
Non é por cobrar,
e e encontra mal
líe a un hospital.

Xosé.
Como se os houbera
no tempo de Cristo.
¡Seica estás de chiste
pero eu non me río!
Pousadeiro.
Se non a empreñaras
non tabas así.
Ese é teu problema
pois resólveo ti.
Xosé.
Mira pousadeiro
que me está chegando,
e se me toreo
non sei as que fago.

ESCENA CUARTA
Avó.
E o Reí de toda grandeza
naceu en moita pobreza,
e en vez dun pazo real
habitou choza aldeá
e viran a súa figura
non a xente de finura
senón un boi e unha mula.
Nena.
¿E a mula non o trababa?
Avó.
A mula dáballe alento
e o neno estaba contento.

María.
Non rabees meu homiño
e sigamos o camiño.

Nena.
¿E o boí non o trepexaba?

Xosé.
Como mandes ti Maruxa.
E dime, ¿esa dor apuxa?

Avó.
O boi resultou ó cabo
insecticida eficaz
matando moscas co rabo.

María.
Vaise aguantando
pero dáme pena
que Deus veña ó mundo
de contrabando.

Nena.
¿ E ninguén foi axudar
que non fose un animal?

Xosé.
Mira aló .. . ¡Hai outra casa!
Chamarei de novo
a ver o que pasa.

Avó.
foi un anxo desde o ceo
que era un pouquiño tatexo,
e a uns pastores avisa
que vaian a toda prisa.

María.
Ai Ai ¡ que xa vén o nena!
Xosé.
Aguanta un pouco cariño,
hai aquí un cortello vello
María.
Está visto que Deus quere
nacer pobre e nun presebe.
Xosé.
Pois se Deus está con nós
que o medo non nos free.
¡Contamos co seu valor!

ESCENA QUINTA
Anxo.
Papas, papas, papas ....

Pastora.
¿Quen pide papas agora?
Anxo.
Papastores espertade
que vavades caer de cu.
Caca, caca, caca ...

Pastora.
Antes coas papas
e agora caca
¡que confitura!

ESCENA SEXTA
Lavandeira 1.
Por máis que frego e restrego
este branca segue negro.
Lavandeira 2.
¿E lago que xabrón usas?
Lavandeira 1.
Pedra e pao para as saias,
pao e pedra para as blusas.

Anxo.
Papastores espertade
que vavades caer de cu
caca cando o saibades.

Pastor 1.
¿Por que non vas ti soa
e nolo cantas á volta
e traes tamén gominolas?

Pastora.
Dime axiña qué pasou

Pastor 2.
¡E pipas e coca-cola!

Anxo.
O neneno xa chegou.

Pastora.
¿E chamádesvos pastores?
¡naceu o Año do ceo
humilde e pobre moi preto
e vós de consumidores!

Pastora.
¿Pero de que nena falas?

Anxo.
Do fififillo propropro.
Pastora.
¿Do filio do profesor?

Anxo.
Do fifillo prometido
por Deus o naso Señor.
Pastora.
Compañeiros, compañeiros
xa naceu o nena Deus.
Pastor 1.
Outra vez cos soños teus.
Pastor 2.
¡Calade xa dunha vez
estouvos moi agustiño
¡quera dormir ata as dez!
Pastora.
¿Pois sabes o que che digo?
Que eu vou deica Belén
a ver o que o Anxo dixo
e vós folgazáns tamén,

[sacudindo ne lesJ
veña, veña, hai que erguerse
que hai un nena nun presebe
porque non ten outro berce.

Pastor 1.
Scht ¡ calade un pouco!
¡Escoitade!
Pastora.
¿Sentiches por fin o anxo?
Pastor 1.
Sinto un chorar miudiño
que pode ser dun meniño
Pastor 2.
Algo pasou tés razón
porque me entrou un formigo
moi doce no corazón.
Pastor 1.
Irnos ver e non baleiros
porque o mirar non mantén.

Lavandeira 3.
Ai Ai pobre de min,
moito me doen os cadrís.
Lavandeira 4.
¿Con quen te queres quedar?
¿Inda acabas de empezar
e xa te estás a laiar?

Anxo.
Mumulleres vivivi ...
Lavandeira 2.
¿Non viches nunca muller?
Anxo.
Vivivide adorar
o neneno que recén
nanaceu aló en Belén
e vailala lalala.
Lavandeira 3:
¿Dis un meniño que baila?
¡ha estar medrado abofé!
Lavandeira 4.
Deixa acabar de falar
se te queres enterar.
Anxo.
Vide adorar o neniño
que de parte de Deus veu
lavar o mal deste mundo.

Pastor 2.
O caso era dar con el.

Lavandeira 1.
Si, falta tiñamos cliso
que haber haiche moito lixo.

Anxo.
Vivide canda a min
e levareivos ali.

Lavandeira 2
E principiando por ti,
porque peor non a vm.
Lavandeira 1.
Anda que ti meiga verde,
malapécora doente,
ponzoñas como a alacrán.
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Anxo.
Non pepepepelexedes
que toda a terra é país
e en todos hai que rañar,
pepepero vén salvar
a totototoda a xente.
Todos.
Ó noso salvador
irnos adorar.

Xesucristo en ti confío,
o Deus humilde entre nós.
Conta comigo pra sempre,
ti serás o meu pastor.

Lavandeira 1,
Dáme un corazón doído,
compasivo e xeneroso,
que deixe fóra os caprichos
e poida valerlles ós outros.

ESCENA SÉTIMA (No portal)

ESCENA OITAVA

Pastora.
Saúde Xosé e M aría,
saúde neno Xesús,
moitiñas gracias moitiñas
por vires darnos a luz.

Avó.
E naquela noiteboa
o portal case se atoa.

Lavandeira 3.
Eu non che arrendo a ganancia,
m eu neniño salvador,
e tes que lavar o mundo
d tanto mal p cador.

M 1 pasará m u rulo,
ifi il t ' am r,
h ' par s marulo,
m fi.á na ruz p rd dor.

Lavandeira 4.
E despoi dese mal trago,
irmán resucitador.
Graciñas, conta comigo
conta conosco Señor.
Pastor 2
Bendito o Deus que te manda,
bendita a mai que te deu,
bendita esta noite santa,
benditos tódolos teus.
Lavandeira 2.
Moito me dá que pensar
ver a Deus tan indefenso
¿ 1 será que nos precisa
anque exa tan inmenso?
Ho e douche un biquiño
na túa cara de mel.
Mañá valéndolle ó pobres
h icho dar a ti tamén.
Pastor 1.

Nena.
Quen me dera estar tamén
de pastora ou lavandeira
aquela noite en Belén,
aquela noite primeira.
Avó.
Pois non te engañes netiña,
que ti non tés desvantaxe
de toda aquela xentiña.
Nena.
Explícame esa verdade.
Avó.
¿Non te decatas bonita
que Xesús está presente
sempre e en tódolos días
na xente feble e doente?
Nena.
¿Aínda que sexa moi mala?
Avó.
Tamén nesa está pedindo
o ben para remediala.

Nena.
Estou que alucino [como pensandoJ.
Daquela o Nadal ...
¡Non é cousa vella
é sempre actual!
Avó.
Así o ere o cristián
e por iso cada ano
non cansa de o celebrar.
Nena.
Avó ¿ti tamén o eres?
Avó.
Eu creo con moita fe.
Nena.
¿E a xente que nos ve?
Avó.
Pregúntalles como é.
Nena.
Ei amigos das Somozas,
¿credes que o nadal de Cristo
tamén é verdade agora?
Pobo.
Cremas
Nena.
Pois xuntos cantemos
unha panxoliña
a Xesús Deus neno.
Todos.
E se vos gustou
a nosa función ,
unhas palmadiñas
e gracias a vós.

Tereixa Regal
sinto que o meu pensamento vai
máis lonxe cá realidade; e que cada
vez que vou máis lonxe, síntome
tamén máis soa e, por outro ládo,
quera estar coa xente. É vivir na contradicción. Pero levo a contradicción
incorporada en min .. ., son contradictoria porque son. da Igrexa para
algunhas causas, pero non para
outras ... ;
síntome
da
mma
Congregación nalgunhas causas, pero
non noutras ... ; son do Partido dos
Traballadores para algunhas causas,
pero non para outras ... E teño medo,
por exemplo, ·da xerarquía da Igrexa

Non me atrae
a idea que se ten
de Deus
... cando estaba falando co bispo de
Recife que me abrigaba a facer unha
retractacióµ pública 1. Non era unha
relación de igualdade e reciprocidade. Era coma se fose un inimigo que
ía entregarme a un tribunal, e ñxoo.
- Tereixa : ¿Que acontecementos, que relacións ou estudios ou
vivencias... che fo ron axudando
a repensarte como muller e a velo mundo xa desde esta outra
perspectiva?
- lvone : Un momento importante, desde o punto de vista inte_lectual,
foi ó final da década dos 70 e comenzos dos 80, cando empecei a le-las
aportacións de feministas dos Estados
U nidos, Alemaña e Francia e despois
das brasileiras. Elas abríronme literalmente. Non só a cabeza, serrón tamén
o corpo. Eu sentíame coma na caverna do mito de Platón: no mito a
xente está sentada na caverna de costas á luz e só ve sombras. Eu cría que
as sombras eran a realidade. Agora xa
non podo só mira-la sombra que os

homes me fixeran crer que era a
miña realida:de, porque xa me mirei
nunha luz distinta. E digo os homes,
pero non só os homes: a cultura, unha
cultura que me chegou moito das
mulleres da miña familia, as matriarcas, que foron a miña avoa, a miña
nai, as miñas tías ... que me querían
sempre dentro da casa porque así
podía agradar ós homes e ter un bo
marido. Tamén no colexio das monxas me facían crer que se eu era obediente, así Deus queríame ... Ou sexa,
que o feminismo deume luz sobre
rrun mesma.
- O segundo momento foi xa
cando estaba iniciada : eu ía tódolos
meses le-la Biblia cun grupo de
obreiros, todos homes, á casa dun
deles. Alí vivía unha muller, Teresa, e
eu sempre lle dicía : "Ven estudiar
connosco", e ela contestaba : _"Non,
teño que coidar das nenas" ... ata que
un día fun á súa casa para preguntar- •
lle: "Por que non vés ó grupo?" e da
contestoume : "Porque non entendo
a lingua dos homes". "Pero non é linSintome cativa da ideoloxía relixiosa, e
gua dos homes, . falamos do
buscando novas camiños.
Evanxeo". "¡E lingua dos homes!".
Eu xa estaba furiosa e díxenlle : "Pero
valores masculinos ... , e de repente
_eu son muller, eu falo a lingua das
gracias á teimosía desta muller sinxemulleres". E da díxome : "Non, ti
· la abríuseme outro mundo no que
falas unha lingua de homes". Ela non
todo o que estµdiara en teoloxía facítiña nin a primaria, pero arrepoñíase.
ase totalmente abstracto: os sacraEu porfiaba: "Explícame, explícame,
mentos, o tratado sobre Deus, a
porque non te entendo. ¿Eu non falo
Trindade ... Por iso que esto u todo o
unha lingua de muller?". "Mira, ti
tempo empezando. Todo isto é moi
nunca falas das nenas, nunca falas do
novo para min tamén. Desde o
noso corpo de muller, o teu Evanxeo
é ·a loita social e eu tódalas semanas momento en que empecei a ser
fago rnilagres porque non dou che- feminista, empecei tamén a ter progado á fin da semana ... , ti non falas de blemas, ata no equipo no que trabaque me fai horror ter relaci~ms llaba e co compañeiro co que me
sentía máis cercana afectivamente. O
· sexuais tódalas noites ... , ti non falas
feminismo
foi o meu ceo e o ·meu
de t'o do iso. E isto é a miña dor." Eu
inferno ó mesmo tempo. Abriume á
non sabía qué dicir . . . e deime de
luz,
pero tamén me pechou para
canta que eu estaba alienada de min
moitas causas: eu estaba segura no
mesma coino muller. Eu era unha
meu mundo masculino e :rgora estou
sombra masculina para o mundo
coma unha guinda nun pastel.
masculino, cun Deus masculino, con
1

_

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

Tereixa Regal
............................................................. ·...................................................................................................................................................................................................................:···········

- Tereixa: E desde, esta sensibilidade, ¿cómo vas vivindo a
Igrexa?
- Ivone :Vexo progresos da muller
no Brasil, agás no mundo relixioso. As
mulleres das Igrexas teñen moi dificil
o cambio palas leis. E digo "das
Igrexas", tamén das protestantes.
Sinto que hai unha ideoloxí~ relixiosa que nos encadeou. E así vivimos
de abstraccións. Síntome cativa desta
ideoloxía e intentando camiños
nov~s. Cativa tamén nun bo sentido, ·
porque me sinto atraída por ela,
nútreme e o mesmo leite que me
nutre estame facendo mal ó estómago. Estas abstraccións non che permit n ser creativa porque só podes ser
r ativa ata un punto e non podes
ültrapasar un teito. Eu, desde o femini mo, notei que o teito rompera. O
mun
r lixi so vai nec sitar moito
p ra lib rars . As miñas comqu n n stán no squemas
, t 11 n tam 'n outras prion mái uaves. Os cárceson capace de autodes-

··············e

privilexiadamente nel. Por iso me
facercho odiar. É unicamenté pola relaciono con Xesús coma cun
irmán. Pero como hai unha distancia
ideoloxía relixiosa que es capaz de
·física,
por iso me relaciono cunha
fundamentalismos, que es quen de
corrente de v;µores que deu sentido á
non comer nin beber . . . Entón, ó
vida de Xesús e á vida de María
mesmo tempo que a refuO.ón me
Magdalena e á de María a nai de
ápaixoa, tamén me dá medo porque
Xesús e á de tantas mulleres do seu
pode matar. É moi perigosa. A teoiomovemento que os homes ridiculizaxía da liberación, neste sentido, fixo
ron e redutiron a servidoras. É pensala humanidade xa non desde xerarquías.
.
- Xesús . non foi u'n superhome. El
.
.
puido actuar desa maneira porque a
súa historia llo permitiu. Eu vivín 26
anos con Helder Cámara e sei de
moitas das súas debilidades e sei
tamén que foi unha pe_rsoa marabillosa. Pero Helder foi o que foi pOFque os e as que colaboraron con el llo
moi pouco en realidade. Ela pensaba
permitiron. A nosa psicoloxía necesique a liberaci.ó n viría aínda pola
ta face-las persoas máis do que son e
razón xerárquica e eu xa non creo ·
dístanciámolas. Xesús ensínanos a
nese rn.onstro.
segui-lo camiño propio, non a ir tras
del. Non a face-lo que El fixo. O
- Carmen: Para ti ¿quen é Xesús
i~portante é o que eu faga, ou o que
de Nazaret?
ti fagas .Ata nos ternos atrevido a falar
- Ivone : Quixera · falar de ·xesús
da consciencia de Xesús .. ., os teólocomo persoa e tamén como movegos quixer:on dicir que se sabía que
mento. O .cristianismo, o movemento
era fillo de Deus ... Son uns ousados
de Xesús, aportou algo cualitativo á estes teólogos . Entón, mellar c~a.
história da evolución humana._E · o
Cala. Admitamos que estamos todos
cualitativo é que non se valora a pere todas . en Deus, que estamos no
soa de Xesús desde a xerarquía de Misterio, que no fondo de nós mesclase, desde os seus bens materiais .. ., mas hai comunicación ... ' as . augas
desde El, cada un, cada unha, valemos
comunicáriqose .. . , tódalas a u gas
por nps mesmos, por nós mesmas . Eu
comunicándose .. .
sitúome como en referencia a Xesús
dentro dun código ético, non .dentro
duna metafísica. O que quera dicir é
1* Retractación pública relacionaque non me atrae a rrianeira cómo se· da con declaracións da teóloga sobre
ten falado de Xesús como Deus e
o aborto, aparecidas nalgúns medios
home, porque non me atrae a idea
de comunicación de forma confusa.
que se ten de Deus e tampouco ·me Por negarse a face-fa retractación nos
atrae esta síntese que fixeron de
términos prescritos, a Congregación
Xe ús. Gústame dicir que Xesús está á que Ivone pertence suxeriulle
en Deus como misterio maior, coma
("orientada" polo Vaticano) a necesimin e mais como nós o estamos. O
dade dun tempo de formación en
Misterio está totalmente en ti e en Bébcica durante dous anos, ó que ela
mm coma en Xesús; non está máis
accedeu.
trucción, de agredi-lo teu corpo, de

O mundo
relixioso vai
necesitar moito
tempo para.
liberarse.

Xosé Chao Rego
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CASE QUE 20.000 ESTÓMAGOS
O xornalista José Manuel Vidal afirma na revista Éxodo, verbo do conflicto sobre as clases de Relixión na escola, que "ós bispos asísteos a razón. en
forma de principio de legalidade, pero
pérdeos o priúcipio de lexitimidade e,
máis ·aínda, o 0-e caridade". Engade:
"Oxalá tivesen os bispos o mesmo puntillismo moral do que fixeron gala coas
profesoras de relixión en relación co
caso Gescartera". Hai anos a cousa era ·
de pouca monta, porque a cuestión se
reducía a uns poucos clérigos que asistían ós escasos institutos · que, ademais,
tiñan director espiritual, institución que
caducou o día e hora en que houbo
unha Constitución non confesional.
Era o momento, pero, caído o
Concordato, Roma e Madrid asinaron
acordos parciais que fan que a queixa
dos bispos sexa un queixume legal, esixible. Pero agora seica son 18.500 profesores de relixión, abondo de .bocas
con eco · no estómago. Con ironía,
Francesc Asensi Botet, na revista valenicana Saó, denuncia 'lJ.n novo donatismo
e pregunta con ironía: .. "Un ministro
indigno ¿pode administrar sacramentos
de forma lícita e válida? Refírese á
herexía do bispo .africano· Donato, do
século IV, para quen a validez dos actos
sacerdotais estaba directamente vencellada á rectitude da conducta do sacerdote. Caso análogo o das profesoras
sancionadas co despedimento.

Constitución. No campo educativo,. a
Igrexa "durante gran parte do século
XIX exerceu na Universidade un verdadeiro control sobre a ortodoxia de
profesores, alumnos e libros de texto.
Respecto á segunda Ensinanza, dada a
escaseza de Institutos estatais, a Ig~exa
(era) a principal educadora da mocidade". Nas súas mans, a educación da
clase alta e media. Na escola pri~aria
hai só preocupación pola actitude do ·
mestn~: cristián, non racionalista.
Simplificando: España viviu unha
batalla cultural no século XIX cunha
fronte antieclesiástica. Os dous temas
clásicos - educación e familia-, eran os
amarrados polos clérigos conservadores. Francisco Giner de los Ríos creou
a prestixiosa · Institución Libre de
Enseñanza, laica, que resistiu ata 1939,
ano da Victoria franquista. Houhera
guerra escolar" por culpa da
Constitución republicana de 1931
aprobad,a o 9 de decembro. O primeiro de xaneiro de 1932 os bispos publicaban unha pastoral colectiva rexeitando a Constitución, · sobre todo por
cu~pa do Ensino. Non esquezámo-la
polémica polos crucifixos na escola.

Cuestión histórica
Mal comprenderémo-lo asunto da
Relixión no Ensino sen unha perspec-:tiva que nos remonte ó século XIX.
España amósase diferente ó non entrar
no procesó de secularización. María
Dolores Gómez Molleda di: "Men'tres
o talante cultural dos países europeos se
impreganaba dun sentido racionalizaO nacional catolicfranquismo
dor, neutro, a cultura liberal española
tendía a sacraliza-lo laico, a crear novos .
.Desde os primeiros días da guera·
Absolutos, o Individuo, o Estado, a
civil implántase a educación confesio-

nal, exercendo a Igrexa .un control en
·tódalas escolas, públicas ou privadas,
con dereito á ispección da xeraquía.
Entraron n~ batalla por unha parte a
"Santa Casa" (Asociación Nacional
Católica de Propagandistas (ACN de
P), fundada polo despois cardeal Ángel
Herrera Oria, que sentenciaba:
"Désenos la Universidad e demais
darásevos por engadidura". Outro fun1
dador, Escrivá de Balaguer, recla~aba o
apostolado da intelixencia con aguda
frase : "Os homes, coma os peixes hainos que c:oller pola cabeza", di o libro
Camiño , do Opus Dei.
Cuestión sería de ver cómo Franco
sempre lle deu o Ministerio de
Educación ós homes da Santa Casa.
Cumpriría ler algún libro sobre este
grave problema ~a loita polo Ensino,
que deu como tráxico resultado a
morte de moita xente de estudio, ou o
exilio, .c reo lembrar, duns 2.000 mestres
e uns 300 profesores universitarios,
amén das sancións na postguerra con
expulsión do taballo. .Non é caso
excepcional o de Otero Pedrayo, hóuboos a centos e miles . Polo demais, no
País Vasco executou .o franquismo uns
20 cregos e desterraron 500 aproximadamente no que alguén denominouio
con ironía " consecuéncia teolóxica da
caída de Bilbao" .
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FREI MAR l INO SARMIEN 1O

O GALEGO·E O ENSINO
Son moitas as persoas que falan de Sarmiento sen ter
lido case nada seu, non porque non lles gustase facelo,
serrón debido a que a máis da súa obra permanece inédita ou aínda agora non é <loada de acadar. Por eso hoxe, en
vez de falar da vida do naso bieito, coidamos que é
mellar dar a coñecer uns parágrafos de tres traballos seus,
cinguíndose o naso labor a amanuense e traductor:
1) Discurso sobre el Método que debía guardarse en la primera educacíón de la juventud ... , 1768, publicado por primeira vez na revista madrileña "Semanario Erudito" de
Valladares de Sotomayor, o ano 1789.
2) Onomástico etimológico de la lengua gallega .. . , redactado
entre 1758 e 1769. Foi publicado en folletón polo xornal
"La Integridad" de Tui, con limiar do arcebispo de
ompostela, Manu~l Lago González.
3) Vida y viajes literarios de Fray Martín Sarmiento ... , escrito autobiográfico, publicado por primeira vez polo cóeng d Burgos, Ourense e Tui, Xoán Domínguez Fontenla
(Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense,
VII, 1924).

A miña intención é
propoñer que s.e recollan
tódalas voces galegas

a.tallo que se se lles sabe.n explicar esas voces, saberán os nenos
galegas outras tantas voces latinas, sen pasar polo cruel castigo de
estudiar de memoria. [...]

Onomástico Etimológico ...
Discurso del ·método ...
[... ] Antes de entra-lo neno na gramática latina debe exercitarse nunha gramática vulgar española: pero se o neno é ga!ego,
e ha de estudiar latín, debe exercitarse antes nunha gramática
vulgar galega, porque da lingua castelá non hai moitas gramáticas vulgares, pero da lingua galega non hai ningunha; e este
defecto poderase suplir pola arte vulgar da lingua portuguesa[. ..]
Un galega medianamente erudito poderá formar, a imitación
da gramática portuguesa de Pereira, unha gramática galega, pola
que estudien os nenos galegas o latín. Non acabo de admira-la
bárbara tiranía de ensinar ós nenos galegas o latín por medio da
lingua castelá, que lles é máis ignota que a lingua latina: as{ todo
neno, só pola súa lingua nativa, debe estudia-lo latín; o demais
é necedade.

Ó mesmo tempo que os nenos galegas se exercitan, como por
diver ión, na gramática do vulgar galega que mamaron,Jecundarlan e de moitísimas voces galegas vulgares, e co primoroso e útil

·············e

[. . .] O castelán non precisa de sabe-los nomes galegas, pero o

galega necesita sabe-los nomes galegas, latinos e casteláns. ¿Non
será desatino facer estudiar de memoria a un neno galega "betula, ae" ou "abedul"? Se non ten idea de "abedul" nin de "betula" . Pola contra, ¿se se lle ensina co dedo a árbore "bidueiro", e
se lle di: esta árbore do latín "betula e betularia", e o castelán
"abedul" vén da mesma raíz "betual ou .be tulla", non collerá de
memoria "betula ", "abedul" e "bidueíro ", como tres nomes
dunha árbore soa, que viu e palpou? ¿A que será, pois, mortificar os nenos tantos anos, se non se pensa en ensinalos ben? [... ]
Ninguén que non saiba a lingua galega con bastante extensión, poderá ensinar ben o latín a un neno galega. Inculcaralle o
castelán e o latín, pero nin o un nin o outro idioma comprenderá o neno se, mediante o seu idioma vulgar, non se lle ensinan as
causas co dedo.[. .. ]
En virtude do dito, propoño que .a vulgar Arte de Nebrija que
se reparte ós nenos en Galicia .para que estudien o latín, é insuficiente para esa fin. Debía, pois, imprentarse ·un Nebrija, e os

Clodio González Pérez
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deinais libros de gramática coa explicación escrita en galega, e
tamén se debía explicar a boca nese mesmo idioma, que saiban
xa os. nenos. [. . .]
Responderase que é preciso e útil que os galegas estu_dien a lingua castelá . Pero non creo que para eso sexa preciso a Arte de
Nebrija, non explicándolle "simul"· no idioma galega. Dos tantos que en Galicia saben o castelán, ou nunca viron a Arte de
Nebrija ou só a viron en confuso. Os galegas de forma non saben
o castelán pola Arte de Nebrija, senón polo comercio cos casteláns, e despois pola lectura dos bos libros.
Outros dirán que o meu plan é quimérico, pois, nin hai voces
galegas para a maior parte dos nomes latinos, nin se saben os
nomes latinos que corresponden á maior parte das voces galegas.
Dese xeito tampouco se poderá explica-lo latín na lingua castelá, pois hai infinitas voces latinas que non se lles sabe o correspondente castelán, e moitas voces castelás que non se sabe o
corresponden te latín [... ]
Lin con especial gusto bastantes instrumentos en galega, e desexaría ler outros infinitos máis, pois daqueles recollín moitas voces
galegas moi expresivas, e o que é máis, ·que se usan actualmente.
De maneira que os galegas, polo mesmo que deixaron de escribir
conservaron as súas· a"ntiquísimas voces. Ó contrario perderon
moitas das súas os casteláns por quererse amañar ás novas, exóticas e bárbaras voces que cada día se introducen nos escritos [... ]

O galega non precisa de lingua extraña para explicarse e explicar tódolos conceptos.
Explíquese a un neno a voz ''paralaxe" deste xeito: "Ay
meniño. Olla. Se te pós debaixo d'un melón que está colgado do fayado, aunque a tua vista estrop~ce co melón, fay
de canta qu'ela vai parar ó cravo do cal o melón está
dependurado. Arrédate 1O ou 12 pés a calquer lado da
sala. Bota a vista po-1-o melón, e verás que xa ela ·non vay
a parar o clavo, si non a un pontón qu' está distante d' él.
N-isto, se fay no melón, co'as duas raíñas de vi.sta, unha
cruz, ou tixeira aberta. Así, pois a aquela variación de
lugares c' a vista fay no fayado, chaman os gregos e os latinos ''parallaxis". E tí chama~ás paralax~" [... ]

o

mestre debe ácomodar ó discípulo, usando só das voces que
o discípulo sabe e comprende. Téñase pre$ente a explicación da
paralaxe, que din a un neno galega. Cando a leu un galega, non
xa neno, dixo que a comprendeu ó instante; sendo así que seis
veces lera a explicación de paralaxe nos libros, e que nunca puidera formar idea [... ]
De aquí infírese qué necesario é que ós nenos galegas se lles
ensine o latín usando só da lingua galega, que é a que unicamente saben [.. .]
A miña intención non é. introducir voces estrañas no idioma
galega. Só é propoñer ós galegas eruditos e curiosos, que recollan

e coordinen as voces galegas que actualmente se Jalan en tódolos
territorios de Galicia, e que fagan máis aprecio da lingua que
mamaron. Non digo que postas en Castela Jalen galega, sinón
_ que non fagan estudio de esquece-lo seu idioma por compracer os
casteláns. Deben sacudirse con aire de aquel-es idiotas e mentecatos, que, ·se oen Jalar castelán a algún galega, e se lles escapa
algunha voz, frase, pronunciación ou acento de Galicia,· ceiban
unha gargallada de risa borriqueira [. . .]
En cada cidade ou vila de Galicia tería que haber algúns que
se dedicasen a ensinar ós nenos a lingua galega, con extensión e
con propiedade. Non facéndoos estudiar algo de memoria, que é
o coco e o espantallo que ós nenos fai ter odio a todo xénero de
estudio. [. .. ]

O se-los nenos moi preguntóns e amigos de saber é un sinal
admirable. A es tes, se hai quen os distinga, débese dirixi-lo ensino con particularidade, pois, o querer saber é o mellar medio para
acadalo [... ]

·TQdo mestre· de Gramática
que non fose galego e
erudito na lingua patria,
débese excluír de ser
mestre de nenos galegas
Vida y viajes

literario~ .

[. .. ] Cada nación do mundo ten a súa língua, anticuada para
as causas da Igrexa, que non se mama, senón que se estudia, ou
por libros, se se usan letras, ou de viva voz, por tradición de país
a fillos. A hebrea para os xudeus; a grega para os cismáticos, e a ·
latina para os católicos, etc. E sendo o latín lingua anticuada para
os galegas, é máis necesario que xa que non a maman, que a
estudien: E é bárbara .crueldade e necedade escusada que uns
forasteiros ensinen lingua anticuada, que non deben saber, castigándoos, se se lles escapa algunha voz ou frase galega das que
mamaron.
T~do mestre de Gramática que non fose galega e erudito na
lingua patria, débese excluír de ser mestre de nenos galegas, aínda
que sexa un Cicerón, un Quintiliano. Despois que . o galeguiño
saiba Jalar, ler, escribir e contar, o primeiro que se lle debe ensinar
é a lingua galega coa extensión posible, poñéndolle diante os
insectos da historia natural que Deus creou no país. Os vexetais
que nacen na súa terra, e as artes artificiais que fabricaron os
homes. [. .. ]Non nego que ó neno se castigue, cando é por defecto moral. Nego redondamente que se castigue por razón de estudio, e miro como espantallo fantástico eso de estudiar de memoria "ad pedem literae" [. . .]
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Cadáveres de talibáns
masacrados durante o
motín de prisioneiros
de Mazar-i-Sharif.

H i xa varias semanas que, ao final
d
da núm ro de Irimia, e baixo o
títul d " b te Ab rto", aparece un
m nt n
ntrado nunha suposta
p
di r pancia x urdida
a i , n dun artigo de Daniel
p
d u lugar a unha carta de
arlo Baliñ . Ambos os dous centrab n a úas r flexións ao redor 'd o
at ntado do 11 de setembro en
E tados Unidos.
Supoño que moitas e n1oitos das
lectoras de Iri:rUa seguen con certo
interese este debate así como, en xeral,
toda a información derivada deste
atentado e da posterior intervención
militar en Afganistán. Son moitas as

z ·~

fontes nas que se pode atapar información sobre estas cuestións, desde
unha perspectiva crítica, tanto en
medios impresos, como en Internet.
N estas ocasións sempre é moi útil
achegarse algo a estas fontes, contar
con algúns elementos que che permitan entender un pouco o que está a
pasar e, se"cabe, aportar un pouquiño
de esperanza a tanto horror.

cando os nasos gobernos as apoian,
máis ou menos explícitamente, deixa
de sorprender o nivel de mentira e
hipocrisía que hai detrás destes· acontecementos. Vou citar algún que me
chamou a atención dun xeito especial:
Aos poucos días do atentado, unha
compañeira de traballo, que estivera
·durante o verán en Nova. York, na casa
de familiares residentes ali, falou con
eles por teléfono. Loxicamente, falaron do asunto, e comentáronlle que,
desde ese día, p~odúcense ao redor de
cinco ou se~s asasinatos de persoas de
aspecto físico identificable rnmo
"árabe" -no que incluiría calquera

Por pouco que nos mergullemos en
revistas, libros ou páxinas web, atoparemos moitas sorpresas que poñen
moi en cu~stión a lectura oficial que
se nos fai deste atentado e do ataque a
Afganistán. Non por ser istó habitual
en case calquera guerra, sobre todo
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Andrés Hernández Mouriño
persoa con certos trazos diferenciais,
incluso hindús-, por parte de "persoas
normais". E u non teño lido nin oído
nada disto na maioría dos informat{vos da televisión, radio ou prensa
escrita. ¿Será porque é falso ou porque "se a historia a escriben os que
gañan, iso quere dicir que hai outra
historia, a verdadeira historia, quen
. queira oír que oia~'?
Teño agora diante de min dous artigos de El País (24/11/0i e 25/11/01,
este último na edición dixital), nas
que se fala do feito de que, segundo
datos oficiais, hai nada menos que
1.182 persoas detidas, desde os días
posteriores ao 11 de seterribro, polo
delicto de ¡seren onxmanas do
Oriente Próximo!. Por suposto, sen
ningunha acusación de participación
ou implicación en ningún acto delictuoso, e moitos deles, en situacións de
indefensión propias de dictaduras.
Tamén me chamou a atención un
artigo de Stan Goff, Sarxento Xefe
retirado das Forzas Especiais dos
Estados Unidos, nas que analiza o ataque a Afganistán como parte dunha
estratexia, planificada coidadosamente
desde hai anos, para i_nvadir de feito

países do Próximo Oriente e Sur
Asiático con xacementos petrolíferos.
N ega tamén a relación directa dos
atentados coa decisión desta intervención .militar, así como a imposibilidade de poder planificar e executar un
atentado destas características sen dar
i.ndicios que permitan, como mínimo,
agardar algún feito de características
catastróficas como as que se produci:_
ron.
De todos os · xeitos, e para rematar,
hai ·dúas cuestións . previas que me
interesa dicir, por riba de cal.quera
análise ou debate político sobre o
terrorismo ou a guerra de Afganistán:
A primeira delas, a triste constatación, unha vez máis, do horror, sufrimento e morte que produce toda
guerra ou ataque terrorista, así como
o meu fondo escepticismo, cando non
aberto desprezo, sobre os argumentos
xustifiq1dores destes feitos. Creo que
non hai idea capaz de sosterse, nin de
lonxe, ante feitos tan horrorosos como
os atenta.dos do 11 de setembro ou o
bombardeo de Afganistán por parte
dos Estados Unidos.

E a segunda cuestión, ten que ver
co que acabo de dicir. Alguén poderá
dicir que poño no mesmo plano os
atentados que o bombardeo a
Afganistán, e así é. Por riba de cal.quera consideración, creo que é absolutamente inmoral tanto e tan absurdo
sufrimento. E dóeme que manifestar
unha opinión sobre estes feitos que
non vaia producida por unha longa
introducción na que se expliciten
moitos "previos" (como a ·condena ao
terrorismo, p'o r exemplo), sexa lida en
clave tendenciosa. Sinceramente, non
son capaz de ler así nin o artigo de
Daniel López nin a carta de Cado$
Baliñas. Comparto plenamente ambas
as dúas opinións, das que destaco o
elemento común de rexeitamento e
condena a tanto horror como somos
capaces de producir e permitir as persoas.
Oxalá se.xamos capaces de ir inventando, día a día, mo.itas outras cousas
que alivien tanta dor como creamos, e
que nos convenzan de que é necesario cambiar este mundo no que
algúns vivimos, é a maioría malviven,
sobreviven, agonizan ou, sinxelamente, morren.
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DALINGUA

Lidia e Valentina

Durmiñón
Como as noites van a máis e o frío tamén as hora de so no aumentan. N ós
non durmimos moito pero ¿cantas horas dormes ti? ou ¿cantas durmides vós?
Non nos interesa moito o horario de sono ... senón que vos fixes que eu durmo,
ti dormes, el dorme, nós durmimos, vós
durmides, eles dormen. Si señor, o verbo
durmir ten variación no presente,
variación que se está perdendo na
xente nova, que xa escoitamos pola
rúa "non durme nada este nena". E xa
non digamos frases do tipo "ti subes e
lago sube el" Non, non, non ... Ti sobes,
el sobe, e se fai falta eles tamén soben.
Esta riqueza da alternancia non vén só
nas gramátícas, ¡é da fala viva! e o peor
é que se está perdendo. Desde a nos~
sección queremos que . vos fixedes
neste uso que en moitos falantes de _.
moitos lugares ainda está v~ente pero
en retroceso. ¡Olio!, ¡que non só é con
o en subir! Irnos repasar. .. .é igual .ca
durmir (subo, s.obes, sobe) e como eles os
dous tamén:fuxir ifuxo,foxes .. .), cubrir,
lucir, tusir, xurdir, ...
El dorme ... ¿e ti?.
E "non lace nada" e "tose diario" e
"cóbrese co pano", pero se usámo-la 3ª
p r a para dar ordes (imperativo) farémolo con u: "hule para acabar rápido" .
problema non está só no o e no u ... tamén alternan e e i porque "Eu
sirvo tan ben coma ti serves" ou como el serve, e se vedes que vos servimos ben
ou s les non vos serven, servídevos vós".
Igual que el serve tamén mente, sente, segue e fere . Xa sabemos que algunha
de tas formas havos de soar un pouco estraña pero, ¡évos así!
E se chegastes aquí. .. ped{mosvos (eu pido e ela tamén pide) que non vos desanime des e para a semana divert{mosvos máis. Si, si, porque coma "divertir" e mais
''pedir" son a maioría dos que rematan en "ir" (advertir, agredir, competir, conferir, vestí r, medir, repetir, preferir, sexerír... ). Por se ·non vos queda moi clara a nosa
mensaxe, a ver se de xeito gráfico, con esta "chuleta" vos somos de maior utilidade:
pido
sirvo
durmo
pides
serves
dormes
pide
serve
dorme
pedimos
servimos
durmimos
pedides
servides
durmides
piden
serven
dormen
Imperativo:
pide ti
sirve ti

. . . ..º

ó no qu dou por mencionar que no subxuntivo (ese modo que indica
rta irr alidade) tamén hai alternancia no presente nos que se conxugan
orno p dir servir, que e van facer con "i" : oxalá pida que o sirvan antes de que
durma .

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Animado mes de ánimas
que agora contarvos vou:
a loita dos estudiantes
para rexeita-la LOU.
2. Proxecto de Leí Orgánica
da Universidade hispana
que profesores e alumnos
acollen de ·mala gana.
· 3. O de acoller é un dicir:
pois milleiros de estudiantes
manifestacións fixeron
con enxeño e bo talante.
4. A gran imaxinación
e o ·bo comportamento
deixou ó pobo admirado,
convencido e moi contento.
5. Non así o Delegado
do Goberno, Arsenio Mesa
que excitou á Policía;
pero iso non é sorpresa.
6. Por maioi:fa nas Cortes
- un vai sendo algo vello
e moitas veces confonde
as Cortes e o cortello.
7 . Po is ali manda ó PP
Partido privado, ¡e anota! :
por voitres lles cambiaron
no escudo as gaivotas.
8. Quitan seleCtividade:
se o capital é o patrón
xa non hai probas de acceso
pero todo é selección.
9. Crean o distrito aberto :
e poden mandarte fóra;
·matan a autonomía
·e a democracia, xaora.
1 O. Moita orixinalidade, .
moita xente creativa
e un aplauso por manteren
a conciencia sempre viva.
11. Campus universitarios
de Pontevedra, A Coruña
Ferrol, Vigo, Ourense, Lugo
enchen de esperanza a tuña.
12. Coma voitres que famentos
engolen sempre a carroña
o PP sempre asoballa:
¿non lles quedará vergoña?

