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EDITORIAL PODER SUPREMO Segunda 

bronca do Goberno Aznar cos bispos. E de novo, igual que 

no caso anterior, cando estes non quixeron apoia-lo pacto 

chamado antiterrorista do PP e PSOE, a cousa ten de tras

fondo o problema vasco. 
O que chama a atención é o ton co que o poder reac

ciona contra a discrepancia, sexa esta eclesiástica xudicial 
social ou de calquera outro tipo. Atrincheirado 'tras unh~ 

poderosa trama de medios de 
· comunicación ó seu servicio, é 

quen de cualificar de perverso 
ó bispo que cuestione decisións 
totalmente discutibles, ou de 
covarde ó xuíz que redacte sen
tencias non favorables ás súas 
teses, aínda que sexan tecmca
mente perfectas, ou intrigante 
ó sindicato · que non acepte a 
súa reforma da protección ó 
desemprego. 

Levan anos con bombardeo 
informativo sobre unha idea de 
fondo: a realidade é demasiado 
complexa para ser entendida 
por nós, pecadentos electores, 

~ as políticas aplicadas son inevi
] tables, as solucións son indiscu
·f tibles. Nese dogma do comple
~ xo e do i.nevitable xustiñcanse 
...._ as decisións dos gobernos na 

liña de iren desmontando o estado social protector e iren 
avanzando cara a unha sociedade máis inhóspita e indivi
dualista. 

Pero as políticas son afortunadamente discutibles, relati
vas, evitables. Nunca hai unha soa solución. Non hai unha 
única posible política social e laboral, por exemplo, ·esa que 
se sustenta en supostos tan discutibles como que os parados 
son lacazáns e que co despedimento gratis se creará máis 
emprego. Nin hai unha única política antiterrorista, esa que 
se substancia no impulso primario de ilegalizar e arreciar 
máis aínda das vías de normalidade ó partido próximo ás 
teses violentas, deixando na clandestinidade, sen posibilida:
de de expresión política, a cento cincoenta mil electores 
vascos. ¿Como teñen que expresa-la súa opinión agora, por 
moi abominable que pareza? ¿Acaso con procedemetos 
extra-electorais? 

Por aí hai que-le-la aportación dos bispos vascos, poñen
do en cuestión a medida e falando de posibles consecuen
cia ombrías. As mesmas que ven Izquierda Unida, PNV 
BNG, ... Porque as políticas son discutibles e de nada vale 
e magar por maioría en Madrid, aprobando unha lei que se 
vai a aplicar no País Vasco, onde tal maioría non existe. En 
definitiva: al na ferida. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO GALICIANOS 
CASTICIA, TRATAI BEN 

OE os 
PORTUGUESES. En Madrid están 
preocupados por unha leve xenreira que perci
ben no ánimo dos portugueses á hora, por exem
plo, de trata-las empresas españolas. Resulta que 
a cousa, segundo se deixa entrever nos diagnós
ticos capitalinos, lles cheira a prexuízos históri-
cos, a herdanzas de Alxubarrota -a batalla na que 
os lusos lle deron ós castellanos ata na cédula de 
indentificación-, e, en definitiva, a discrimina
ción. 
Deb.emos vivir en planetas diferentes. O que 
outros levamos percibindo durante anos, por non 
dicir séculas -alom~nos o XX e o XXI- é un 
aire dificilmente aturable de soberbia cañí nos 
españolitos e españolitas que invaden Portugal 
cada primeira feira, ou cando cadre. Non perda
des ripio do estilo promedio do Hernán Cortés 
que se achega a mercar nunha feira portuguesa. 
~ desprezo, a petulancia, o prexuízo a flor de 
pel. Xa nolo dicía unha vez un vendedor do 
Alentejo, abraiado de atopar uns espaÜois que, 
ademais de expresar normalidade e confianza 
facían o esforzo de falar portugués: era a primei~ 
ra vez na vida que tal lle acontecía, cando el, era 
notorio, facía importantes esforzos en castellane
at como podj.a. 
O malo do asunto é que seica peligran proxectos 
interesantes de cooperación entre Galicia e 
Portugal, porque, por incrible que resulte, ·Ós 
portugueses índa lles resulta dificil diferenciar e 
identificar a Galicia coma unha realidade cultu
ral e política autónoma. E nisto xa non teñen a 
culpa os mesetarios e os seus tics de nostálxicos 
da metrópoli colonial. Aquí haberla dunha parte 
que analizar os nosos propios prexuízos, o estilo 
das camadas vilegas de galegas e galegas desem
barcando en Portugal N arte e a eiva que teñen 
as nosas clases gobernantes -empresariais e polí
ticas- co asunto do eterno autoodio, de renegar 
da .nasa natureza galego portugue.sa, e de querer 
ser coma Paco Vázquez ou os chicos de opera
ción triunfo, sanitos, correctos, competitivos y españo
lazos. 
Se vale como exemplo do pésimC? aproveitamen
to da nosa diferencia co respecto a Castela para 
achegármonos a Portugal, sirva este: ¿Como é 
posible que en encontros institucionais entre 
Galicia e o Norte de Portugal os portugueses se 
expresen en portugués e os gal ego~ en ... castelán? 
E, despois, claro, pasa o que pasa. 



A CLAVE 

Marta e Xosé Lois 

Un chamamento ó AMOR (con maiúsculas) 

Poñámoños en situación. Fala Xesús para xente que vive 

nunha sociedade vivamente relixiosa, que se ere forte e 

segura porque ten unha mesma e única crenza; esa crenza 

que no seu 4° mandamento di "Honrarás a teu pai e a túa 

nai". E velaí que no medio dese férreo e incontestable 

modo de entende-lo mundo, vai e ceiba aquelo de "Quen 

ama a seu pai ou súa nai máis ca min, non é merecente de 

min". Case nada. ¿Radicalidade extrema? ¿Perda do sentido 

da realidade? ¿Profeta irado e acurralado? 

No noso ver un home· lúcido e ousado que establece unha 

radical disección entre o AMOR con maiúscula e o amor 

conveniente. 

Non sabemos cál é o AMOR veraz, porque non ten defini

ción ou , cando menos, nós non somos quen a definilo. 

Coexiste ademais en cada ser humano co interese máis 

rácano que por veces nos asalta, o que fai de nós un con

tradictorio conglomerado de luces e sombras. Mais de 

certo sabemos que o amor de colega, o amor de clan, o 

amor de amigo, o amor de parella, o amor de cultura, 

pobo ou nación, o amor de familia, o amor de pai e nai, 

non son máis. -ca amores de conveniencia se é que non 

chegan a transcende-la apetencia de ter un agacho. para a 

propia seguridade, un lugar destinado a librarnos da 

impertinencia allea. 

Estamos diante dun dos alegatos máis radicais saídos da 

boca de Xesús. Un chamamento ó AMOR con maiúsculas, 

aquel amor que manifesta que o lume nunca é suficiente 

se non abonda para darlle quentura a todos, incluidos os 

al leos. 

Xabier Blanco 
Divisións e· recompensas. (Mt 10, 37.:..42). 

A mensaxe gozosa de Xesús: ¡Está a chegar o Reino de Deus! (Mt 4, 17) trae consigo, paradoxalmente, a persecución e a división. 

O caso máis doloroso de división é a que se produce no seo da propia familia. ¿Como situarse cando tal división acontece? Cómpre 

elixir entre a familia de sangue e Xesús, que reclama para si un seguimento incondicional, e promete a vida plena a aqueles que 

saiban perdela polos vieiras da entrega e do servicio ("toma-la cruz").· 

As instrucións precedentes (Mt 10, 16-39) tratan de .orientar os misiorieiros cristiáns no caso de que a súa misión sexa rexeitada 

("se non vos reciben ... "). Sen embargo, este parágrafo final (Mt 10, 40-42) fala da recompensa que agarda a quen acolla os misio

neiros cristiáns. 

Para entendermos ben estas palabras de Xesús, ternos que situarnos no seu contexto cultural. Un coñecido proverbio rabínico dicía 

que "o enviado dun home é coma se fose el mesmo". Daquela, a acollida ou rexeitamento dos discípulos vén ser, en realidade, a 

acollida ou rexeitamento do mesmo Xesús. 

Estas palabras que pechan o discurso da misión aplícanse ós membros da comunidade cristiá. Os enviados non son xa os doce após

tolos, senón os profetas, os xustos e os pequenos que compoñen a igrexa de Mateo. 

9"º"º'"ººº' 
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A .PENEIRA 

Xa compartímo-lo gozo que experimen

tamos cando descubrimos parroquias 

vivas, dinámicas, isto aconteceu na F~sta 

do corpus en STA. MARIA 
DE LOUREDO en Maside, 

preto do Mosteiro de Oseira, na foto. 

Despois de festexa-la conmemoración do 

día con esa intensidade de moitas comu

nidades de Ourense, celebran na harta 

parroquial, preto da fermosa igrexa 

románica, un xantar de irmandade tódo

los veciños, porque é a "Festa da 

Asociación". Un ha parroquia de .so casas 

abertas na que adoitan compartir mesa e 

amizade unhas 200 persoas. Ali estaba o 

animador destas xuntanzas, o párroco 

Celso Iglesias, arrequentando o espirito 

destas.aldeas arredor dos sinais que unen _ 

aque.les veciños: a restauración das súas 

igrexas, a inculturación da fe na nasa 

cultura, etc. 

A desfeita no SECTOR PES
QUEIRO é o resultado da inope

rancia do estado en Europa, mesmo 

desde a súa integración na UE, e da falla 

dunha decisión política galega soberana 

no mesmo ámbito. Mazazo tras mazazo, 

están a rematar cos cimentos da nasa 

economía: expulsión das augas.da Nafa, 

~ falla de acordo con Marrocos, o des-· 

guac.e de máis da metade da frota, a 

perda de 20.qoo empregos nos últimos 

20 anos. Agora sería o derradeiro salou

co: a destrucción de 600 dos mellares 

barcos e a perda de 4.000 empregos 

directos ... É un problema de vontade 

política entre un ha España. que ·deixa 

pasa- la súa vez á fronte da UE discrimi

nada con só un 60/o de pesca fronte a 

unha Dinamarca que a sucede ·e que 

pode pescar ata un 160/o. Na foto, unha 

manifestación dos mariñeiros que fae

naban en Marrocos. 

Neste tempo de ir;cremento arrepiante da prepotencia dos poderes inzan os devezos 

pala ENERXIA NUCLEAR, primeiro Bush e·agora Fraga, aquel como 

unha solución á crise enerxética que só se solucionaría con 3.000 centrais nucleares 

para substituí-las instalacions de carbón. ~antasearon incluso que ían reduci-los 

efectos do cambio climático, c~ndo só se reducirían nun 200/o as emanacións de car

bono con tantos centos de centrais, pero poderían facer esoto~pa-lo planeta despois 

da tráxica experiencia de Chernobil, con 200.000 martas en 3 meses e co risco de 

máis armamento nuclear. Só as enerxías renovables e alternativas e o descenso do 

consumismo atroz poden facernos enxergar vida e futuro. Agora solicitan declarar a 

Galicia espacio desnuclearizado,·Vigo xa o é desde 1983. Na foto unha proba da 

bomba H feita pdr EEUU no Pacífico Sur. 

No Museo provincial de Lugo, e ata o derradeiro día deste mes, podemos desfrutar 

da obra de LAXEIRO (1908-1996), un dos ·ren~vadores da noS<J 

arte, na que mesturou tradición e modernidade. Xunto con Colmeiro, Seoane e 

Maside formou a "Vangarda Histórica", que abriu a nasa arte ás correntes modernas 

europeas. Todo isto sen esquence-lo seu celme ori.xinario do mundo rural que el 

plasmou no lenzo a través da relixiosidade popular e da antropoloxía cultural. .. 



Alfonso Blanco Torrado 

No solsticio de verán queremos darlle un pulo ó irmán sol con estas cantigas que nos 

ensinaron os nasos devanceiros: "Eu non quera tristeza,/quero o sol da miña 

be ira ;/onda a sombra o pan non crece/nin dá rosas a rose ira". O sol baila con especial 

emoción no amencer da festa de san Xoan: "Mañanciña de san Xoán/mañanciña a 

máis garrida/que baila o sol ca.ndo nace/e ri cando marre o día". Ou descubrímo-la 

moza deste debuxo de Felipe Senén dicindo: "Chamáchesme moreniña/á vista de tanta 

xente,/agora váime quedar:/moreniña, para sempre". 

Amnistía Internacional acaba de denun

ciar, na foto o seu voceiro en Lugo, 

Carlos Fernández, a REPRE-
SIÓN l)OS DEREITOS 

HUMANOS cada vez máis 

grave nas chamadas democracias, -sobre 

todo despois do 11-S. Están a crear 

unha insensibilidade da poboación para 

as diferencias individuais e colectivas, o 

que vai levar a curto prazo a situacións 

qe intolerancia e xenofobia. O todo vale 

contra aquilo que tildan de terrorismo 

levou. á dentención de 1.200 estranxei

ros en EEUU, sen ningunha garantía de 

defensa, e en Inglaterra a meter na 

cadea sen cargos a estranxeiros, argu

mentando probas secredas, as execu

cións sumarias que están a face-los 

rusos en Chechenia ... Amnistía tamén 

denunciou a paranoia que está a medrar 

en España de cqnfundi-la xente, acu

sando de proviolentos aqueles que expo

ñen o seu xeito libre de concibi-la polí

tica, por exemplo, sobre a soberanía 

vasca. 

A GRANDE IMPOSTURA é un libro do secretario do Partido 

Radical francés, Thierry Meyssan, que denuncia cómo os militares norteamericanos 

planificaron o 11-S, mentres Bush impide que o congreso investigue o moito que el 

sabia sobre a posibil_idade destes atentados que se preparaban no corazón do seu 

imperio. A impost~ra que está a ferir de marte a democracia, pois as mentiras son a 

careta de moitos gobernantes, a policía acaba de denunciar que é mentira que o 

890/o dos presos sexan inmigrantes segundo predica o Goberno de Madrid, senón un 

280/o, mentres aconse.llou a que non ilegalizase a Batasuna. A ONU denuncia o 

Estado de Colombia por omisión na matanza de 119 civís en Bojayá. Na foto, unha 

manifestación en Berlín do "Eixo da Paz" contra a política de Bush. 

O 28 de xuño vívese en todo o mundo o 
11 DÍA DO ORGULLO 

GAi n e tamén nas nasas cidades reiv_indican uns dereitos que están senda esma

g~dos nuntia sociedade que non acepta as diferencias e que é unha manifestación 

das formas de vida e cultura destes veciños. Uns dereitos recoñecidos na 

Con~titución pero que non existen na realidade. Hai colectivos en Lugo, A Coruña, 

Compostela ... que están a axudar a persoas que non poden manifesta-la súa sexuali-
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POLÍTICA Tintxu 

E AGORA ¿QUE? 

Remata o curso académico e político. Escolares e profesores están de vacacións, os 
sindicalistas tan balance da folga, así como os políticos, que tamén botan as cantas dos 

seis meses da presidencia española da UE. 

Pero fóra desas reaccións oficiais, os cidadáns teñen 

os seus puntos de vista sobre a situación. Quen máis 

quen menos sabe ·cánto subiron os alimentos que 

compra cada día,. o combustible do seu vehículo ou 

o billete de autobús ou avión. 

Todos ternos parentes ou amigos no paro, sen 

cobrar un euro ou percibindo unha mínima · presta

ción por asistir a un cursiño que non che dá acceso 

a un posto de traballo. Todos ternos parentes ou ami

gos que remataron os seus estudios, universitarios ou 

non, e que o máis que chegan a obter é un contrato 

de formación, en prácticas ou temporal, que nol?

tiñan oportunidades de abusar dos privilexios do 

paro que seica vén evita-la reforma acabada de 

implantar polo goberno. 

Todo coñecemos parentes ou amigos que le.van 

m agardando pola consulta dun especialista ou 

por unha op ración; algúns, buscando unha reco

m ndación para altar da lista de espera, ou a manei-

Menos mal que 
vén o verán 

ra de darlle caricter de urxencia ó seu problema, para 

cega-lo mesmo resultado. 

Na nosa familia ou entre os novos veciños hai per

soas maiores vivindo soas e que desexarían dispor 

dunha praza nunha residencia ou ter unha axuda ou 

compañía no seu domicilio. 

A toda-esta xente sóanlle un pouco afasta.das esas 

grandes proclamas de que España vai ben (e ata a 

selección gaña partidos de fútbol) e de que os para

dos son en realidade folgazáns . e os inmigrantes .inde

sexables que veñen estorbar. Precisamente moitos 

recordan perfectamente cómo lles dicían a eles as 

mesmas causas hai trinta ou corenta anos, en 

· Alemaña, Suiza ou Francia. 

Menos mal que . vén o verán e case todos podere

mos ter ocasión de escapar un pouco dos problemas 

de tódolos días. A rutina de tódolos días recupera os 

seus dereitos, por enriba da axitación da conxuntura 

política. 



.INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

A INDEPEN·DENCIA DO TIMOR 
Recentemente o Timor (oriental) conseguiu a súa independencia. Este feíto é saudable por 
unha banda porque permite a un pobo organizarse políticamente como desexa a maioría 

da súa poboación e por outra porque é un símbolo para outros pobos, como o Sahara que 
levan anos loitando por un dereito colectivo: a posibilidade 

de organiza-lo seu destino como pobo. 

~MAL~ FILIPINAS 

"~ \ Vi .Oceano Pacífico 

l~DON~SI~ . 'rs? b ~~ 
~LN __ ?.~ 

Oceano Índico . ~¿fZ}rimor-Lest~ 
o soo 1oookm AUSTRÁLIA c:i 

O contexto do Timor oriental 
A illa Timor está situada ó norte de 
Australia e ó sur de Indonesia. A 
parte occidental da illa ~stivo bai2co 
administración holandesa ata pasar a 
ser dominada por Indonesia. Timor 
Leste, que ten como capital Dili, 
esténdese ó longo de 19. 000 km. 
situados na parte oriental da illa e 
tamén·no enclave de Ocussi, a illa de 
Ataúro e o illote de Jaco. Cando os 
portugueses chegaron no século 
XV~, puideron constatar que o aspec
to máis significativo dos timorenses 
era a heteroxeneidade étnica e cultu
ral. A poboación, esencialmente aus
tronesia e con notoria influencia 
melanesia, reflectía unha longa pro-

cesión de migracións do norte, leste e 
oeste. Despois de catro séculas de 
dominación colonial portuguesa, 
pasou a ser ocupada por Indonesia, 
que cometeu toda clase de abusos 
contra os dereitos dos timorenses. Esa 
invasión foi un acto de agresión 
equiparable á invasión de Kuwait 
perpetad:i por Irak que, sen embargo, 
non suscitou a mesma reacción por 
parte da comunidade internacional, 
interesada máis no comercio cos 200 
millóns de indonesios. 
En virtude do acordo de 1999 entre 
Portugal, Indonesia e o Secretario 
Xeral da ONU, Kofi Annan, o pobo 
timorense decide libremente por 
unha maioría do 78% a independen-

cia. Hai que significar que o compor

tamento do excolonizador Portugal 

foi decidida, consecuente e responsa

ble, o que dista moito, por exemplo 

do goberno español que ante o 

mesmo problema do Sahara e mesmo 

os grandes abusos de Guinea mira 

cara ó outro lado, preso duns intere

ses alleos ós máis mínimos dereitos e 

dignidade dos pobos excolonizados. 

Por fin, a independencia 
Recentemente en maio do 2002, 

preto dun millón de habitantes, de 

maioría católica -fronte ós gobernan

tes de 200 millones de musulmáns de 

· Indonesia-, Timor Oriental consegue 

a independencia. U nha primeira 

medida humanizadora foi a de recibir 

os refuxiados rexeitados por 

Australia. Timor Oriental pasa a ser a 

primera nación independente do 

século XXI. Tamén é unha das máis 

pobres do mundo, destrozada por un 

cuarto de s~culo de brutal ocupación 

indo.nesia que culminou coa destruc

ción da capital, Dili, tralo plebiscito 

patrocinado pala ONU no que os 

timorenses votaron a favor da inde

pendencia. A comunidade interna

cional e, moi particularmente, a 

Unión Europea teñen que exerce-la 

súa responsabilidade e solidariedade, 

pois ten raíces asiáticas e europeas á 

vez. Agardamas que este feito sauda

ble da independencia dun pobo 

supoña un novo pulo para a indepen

dencia de pobos tah queridos como 

o Sahara. 

e ············· 
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VERBO DA PASTORAL DOS BISPOS VASCOS 
Agradezo que publiquedes esta carta que saíu na prensa en Lugo, confirmando o que 

temas falado de que debemos sair nos medios de comunicación 
cando as ocasións o demanden. 

Ante as reacc10ns escoitadas vos de ETA, a valoración do sufri
sobre a Pastoral dos Bispos Vascos mento dos concellais do PP e 
publicada recentemente manifes- • PSOE e os seus familiares, ar:nea

tamos o seguinte: zados pola violencia terrorista, 

Un documento tan amplo, con pedindo ó pobo comprensión 
dez apartados analizando o pro- para eles, o respecto por tódalas 

blema socio-político do pobo · opcións políticas que coexisten en 
vasco, merece unha lectura repou- d d Eusca i poñen o a consecución 
sada e sen prexuízos para poder 

da paz por riba dos ·intereses dos 
opinar sobre el. Consideramos un 

partidos para construí-la casa 
resumo tendencioso, parcial e pro-

d d ~ común onde caiban todos, dicin-voca or estacar so a preocupa-
ción palas posibles consecuencias do que ninguén se pode conside-
da posible ilegalización de rar máis cidadán que outro por 

Batasuna, como fixeron represen
tantes do Goberno, da oposición e 
de moitos medios de comunica-

posuir rasgos culturais específicos, 

e sobre todo, o exposto no aparta

do 9. -"Optar pola paz", que con-
ión acial. Resulta inconcibible, sideramos unha declaración 

pensando con lóxica e non con 
interes s partidistas e doutra índo
le, que afirmacións verquidas na 
pa toral como a denuncia da falta 
d diálogo entre os partidos polí
tico va co , a condena sen paliati-

valente é nítida con conceptos 

precisos sobre como consegui-la 

arelada paz: 

-non manipulala, poñéndoa ó 

servicio doutros intereses. 

-non ofrecela a cambio dun 
determinado modelo de país. 

- recorta-lo proxecto de país das 
distintas opcións políticas, para 
que medre o proxecto comparti
do. 

-apoia-los movementos soCia1s 
antepoñéndoos ás diferentes sen
sibilidades políticas. 

-etc. 

Rematamos este escrito con 
<lúas consideracións: . a primeira, 
que a Pastoral merece ser lida 
integramente; a segunda, que non 
nos deixemos manipular por 
declaracións interesadas e cualifi
cativos absurdos sobre a Igrexa 
vasca, modelo a seguir por · outras 
moitas Igrexas locais que non saen 
á palestra en ocasións nas que 
deberan defende-lo ben común 
do seu pobo coa palabra e a teste
muña . 



CARTA DE JON SOBRINO -A MONSENOR ROMERO 

Querido Monseñor: 

Acabamos de escoitar dúas fermo

sas lecturas, que animan e tamén 

cuestionan. "¿ Quen poderá facervos 

mal, se vos empeñades sempre en 

face-lo ben? Estade sempre prepara

dos para responder a todo o que vos 

pida razón da esperanza" (1 Ped 3, 3-

15) . Así escribían a unha comunida

de duns cristiáns decaídos. E escoitá

mo-la palaba de Xesús: "O Espírito 

do Señor está sobre min porque me 

unxiu para leva-la boa nova ós pobres 

" (Le 4, 16) . 
Tales palabras resoaron hai dous mil 

anos e volveron a resoar na túa cate

dral. Agora querémolas lembrar por

que, como ti ben dixeches, "a palabra 

- a túa palabra-, queda", "máis cor

tante ca unha espada de dous gumes, 

que chega ó fondo do corazón e saca 

á luz o que está oculto". E boa falta 

nos fai unha palabra que diga a nosa 

verdade. 

Ben sabes que non todos te ven así. 

Hai irredentos que persisten ensilen-

ciarte, enterrarte dunha vez. Por 

coincidencia, este ano queren acala-la 

túa palabra con outras que veñen do 

norte e que traen prosperidade -así 

nolo din-, aínda que non din se traen 

misericodia, xustiza e verdade. É que 

en tres meses 
lanzaron 12.000 
toneladas de 

bombas e 
cada día gastan 

na guerra 30 
millóns de 

dólares 

o calendario nos xogou unha mala 

pasada. 

"O 24 de marzo" non é soamente 

unha data, serrón un símbolo entra

ñable para o pobo salvadoreño, para 

tódolos pobres do mundo e para 

tódolos homes e mulleres de boa 

vontade. Pois ese día chegou ó país o 

presidente dos Estados Unidos. Non 

importa agora o seu nome, pero 

abofé é importante lembra-lo que 

fixeron os seus gobernos co noso país 

ecos pobres deste mundo. O último 

foi en Afganistán. Certo que o do 11 

de setembro foi terrible, pero a reac

ción foi cruel e inxusta: o 7 de outu

bro principiaron os bombardeos con

tra Afganistán que custaron a vida a 

miles de seres humanos, ademais da 

fame e mailo frío. En tres meses lan

zaron 12.000 toneladas de bombas e 

cada día gastan na guerra 30 millóns 

de dólares. O que fixeron aquí, ben o 

lembras, Monseñor. Ó presidente de 

entón escribíchelle: "Estamos fartos 

de balas e armas. A fame que ternos é 

de xustiza, alimentos, educación e 

programas efectivos de desenvolve

mento equitativo". E despois, inicia

da a guerra, enviaban un millón de 

dólares ó día a un exército cuele cri

minal. 

Un día emporcallado 
Xa ves, Monseñor. Un 24 de marzo 

uniu o que Deus nunca uniría: servi

cio e arrogancia, verdade e engarro, 

amor e crueldade, da-la vida e quita

la. Por moito que queiran explicalo, 

emporcallaron o teu día. Por iso 

principiamos pedíndoche o milagre 

maior de que o noso irrnán país do 

Norte se converta, deixe de ser impe

rio opresor e arrogante e atope o 

gozo de ser -xunto con nós-, un 

membro máis da familia humana. 

Pero o calendario tróuxono-la 

outra coincidencia feliz. O 24 de 

marzo foi domingo de Ramos. ¡Os 

"ramos" con que comeza a Semana 

Santa atopáronse cos "romeiros", 
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peregrinos que queren segui-los teus 

pasos! Non é estraño. Transitan pola 

m esm a verea, a que leva a Xerusalén 

e ó Hospitalito, o amor máis grande 

de da-la vida, amor do que vivímo

los seres humanos. 

Con todo, dúas cousas quero pedir

che nese 24.A primeira é a conver

sión do imperio do norte. E a segun

da é, xa que a súa presencia nos lem

bra Afganistán , que aquí no Salvador 

non nos pechemos en nós mesmos, 

serrón que, dende a nosa pequeneza, 

nos abramos á solidariedade cos 

homes e mulleres de Afganistán e dos 

que sofren no mundo, en África 

sobr todo. 

Xa que falamos de milagres, ben 

sábe-lo necesitada que está a xente 

d les, e canto che piden que lles fagas 

favore . E tou seguro de que, como 

n t o Éxod , "o clamor dos salva

alvadoreñas ch ega ata ti e 

n vi t t -lo seu sufrimento" , a 

inxu tiza, a m entira, a corrupción, o 

goí m o estructural que se converteu 

no aire que respiramos. Os pobres, a 

" túa pobrería" , teñen toda a razón 

para che pedir milagres, pois non 

saben a quen acudir cando tantas 

portas se lles pecharon, tantas prome

sas foron palabras vas, tantas veces 

quedaron coas mans baleiras e tantas 

veces abandonaron esta terra, pois xa 

non poden vivir. 

entre 1990 e 
2001 a axuda 
oficial ó 

desenvolvemento 
dimunuíu 

nun 22°/o 

Teñen dereito, logo, a pedirche 

milagres . Pero hai algo que non me 

deixa de todo tranquilo, e cliso 

quero falarche. Non me parece que 

os ilustrados do primeiro mundo o 

consideren coma superstición, pero 

xaora que me preocupa o que escoi

tei hai dous anos a un dos cregos 

que acompañou o pobo nos 

momentos de represión e guerra. 

"¿Que máis queren pedir a 

Monseñor - dicía a súa xente-, se xa 

lles deu todo o que tiña? Déulle-la 

súa vida" . E o crego continuaba con 

estas palabras: "Monseñor xa o deu 

todo. Agora tócanos dar a nós". 

Parécenme palabras m01 

atinadas. Vintedous anos despois 

seguimos lembrándote e celebrán

dote. É coma un inmenso desafogo 

cariñoso dos pobres e das persoas de 

bo coazón. É a festa do pobo salva

doreño. E esa batalla, non a dos irre

dentos, xa está gañada. Pero hai que 

gaña-la outra, máis importante: que 

fagámo-lo que ti fixeches, que fale

rnos como ti falaches, que arrisque

mos como ti arriscaches e que ame

mos como ti amaches. Ese é un 

segundo milagre que che pedimos: o 

milagre de seguirte e, seguíndote a 

ti, sigamos a Xesús. 

¿E a túa Igrexa? Moitas cousas boas 

hai nela, Monseñor. Xunto a pósters, 

estampas, música, estatuas, prazas, 

libros - todo iso dedicado á túa 

memoria-, nos cantóns e nos subur

bios, nalgúns colexios e parroquias, a 

xente fai un esforzo sincero para ser 

fiel á túa memoria. En Soyapango 

escoitei un rapaz que dicía: "lembrá

mo-los mártires porque nos , axudan 

a seguir a Xesús". Hai, logo, cousas 

boas. Pero sendo sinceros, a túa 

defensa dos pobres, o a túa profecía, a 

túa misericodia, e a túa fame e sede 

de xustiza xa non impregnan o corpo 

eclesial coma antes. 

"E vos que as cousas ca1nbiaron" , 

dínno-los ideólogos, políticos e 

gobernantes, e oímolas tamén na 

Igrexa. Ben estaba -parecen dicirnos 

honrada ou hipocritamente-, o vigor 

e o pathos que ti tiveches para defen

de-las víctimas e confrontar a victi

marios, ben estaba a túa defensa das 

comunidades de base, da teoloxía da 

liberación, o acompañamento ós 

cristiáns comprometidos. Pero agora, 

bon é -ou alomenos tolerable- , que 



proliferen movementos, métodos 

pastarais, espiritualidades que teñen 

en común o desentendemento do 

mundo por parte da Igrexa, o aban

dono dos pobres á súa miseria, o dei

xarse cooptar polos poderes econó

rrucos, políticos, dos medios ... "As 

causas cambiaron", oímos unha e 

outra vez, pero non nolo explican 

ben. Non din, por exemplo, que no 

país hoxe hai máis pobreza que no 

teu tempo e os que hoxe abandonan 

o país son moitos máis do que ante. 

E non nos din que no mundo a rela

ción de ricos e pobres era de 1 a 30 

en 1960, e iso cambiou: hoxe é de 1 

a 74. Entre 1990 e 2001 a axuda ofi

cial ó desenvolvemento diminuíu 

nun 220%. O mundo cambiou, evi

dentemente, pero temo, Monseñor, 

que os que máis cambiamos somos 

nosoutros, tamén os membros da 

Igrexa 

O gran mal 
A guerra terminou. ¿E a inxustiza? 

E a pregunta é crucial, pois ti dicías: 

"Eu denuncio, sobre todo, a absoluti

zación da riqueza. Ese é o gran mal 

de O Salvador". ¿Cambiou "iso"? 

¿ Cambiou o egoísmo que configura 

o naso país, que o divide en poucos 

con toda clase de luxas e en moitos 

con toda clase de penurias, que guía 

a política e as finanzas? Isaías e Amós 

denuncian ós que acaparan "campo a 

campo", deixando a outros sen nada. 

As causas cambian, xaora, e hoxe é 

"banco a banco". O que non cambia 

é a necesidade da denuncia profética 

da Igrexa de Xesús, a quen se lle 

remexían as entrañas ó ver un pobo 

aso bailado. 

Non só represión e guerra, senón 

tamén inxustiza que produce a marte 

lenta da pobreza, a mentira que a 

encobre e o desprezo ó pobre que 

acompaña a ambas é o que hai que 

denunciar. E, por certo, iso era o que 

denunciaba Xesús de Nazaré. Na 

Palestina do seu tempo non había 

guerra civil nin cruel represión masi

va nin tampouco había movementos 

revolucionarios organizados (aínda 

que houbese pequenos grupos de 

rebeldes). O que había era lázaros e 

epulóns, viúvas e escibas, e iso é o 

que desencadeou a misericodia do 

Señor, e tamén a súa ira e a súa pro

fecía. ¿Cambiaron esas causas dende 

o tempo de Xesús? Pedímosche 

Monseñor o rnilagre de ve-la realida

de como é e non como nos gustaría 

que fose. 

Verbo dos rnilagres, outra causa me 

peocupa, aínda que non é tan impor

tante coma as anteriores : a túa cano

nización. As curias traballan con 

moitta lentitude e ás veces non é 

<loado comprende-las súas conclu

sións. ¿Como dubidar de que Rutilio 

foi santo e mártir? Por iso é notable 

qm; se necesiten tantos anos e custe 

tanto diñeiro descubrir causas obvias. 

Pero o que máis me preocupa é outra 

causa. Pode parecer un pouco teóri

ca, pero creo que todos o poden 

entender. Para canonizar a alguén hai 

que facer un milagre, é dicir, algo que 

viole as leis da natureza, causa que só 

pode vir de Deus. E vénme a pre

gunta: ¿ é ese o mellar xeito, e o máis 

claro, que ten Deus para amasarse 

coma Deus? Eu creo que o Deus de 

Xesús era outra causa. Amosábase, 

ante todo, con compaixón e amor ós 

pequenos con acollida ós pecadores e 

marxinados. E tal amor é poderoso. 

Non sei se viola as leis da natureza, 

pero ten forza para cambiarnos a nós, 

seres humanos, para cambia-los cora

zóns de pedra en corazóns de carne, 

a aflicción en gozo, a marxinación en 

famillia, a mentira en verdade, a debi

lidade en compromiso, moitas veces 

ata da-la vida. 

3 



4 

¿Non é ese o maior "milagre" que 

fai Deus? ¿Non é ese o maior mila

gre que facedes vosoutros, os que 

vivistes humanamente, cistianamente, 

santamente? Iso é o que aquí capta

mos. É certo que a vosoutros tamén 

vos piden curacións, sobre todo os 

sinxelos, e resolverdes problemas que 

parecen insolubles, pois non teñen a 

quen acudir. Pero pídenvolo porque 

ven en vosouros un grande amor. E, 

aínda que quizais me equivoque, o 

que máis aprecian de vosoutros -

amañedes ou non os seus problemas

' é que lles infundades dignidade e 

esp ranza, ánimo para seguiren traba

llando, loitando e vivindo, milagre 

maior no naso mundo cruel. Por iso 

ac nden candeas, camiñan en proce

sión enarboran pósters cos vasos 

ro tr e palabras. 

N n r o que o que acabo de dicir 

i o pr ceso das canonizacións. 

M, di os expertos haberá que dean 

dictames sobre carreros curados mila

greiramente, aínda que cando penso 

nisto sempre lle pregunto a Deus, 

con respecto e sen agardar respostas: 

"Señor, ¿por que só curan un e non 

os millóns de enfermos da sida?" . 

Non sei o que dirán as curias, e qui

zais sexa máis doado determinar un 

milagre, deses que acorren dous ou 

tres veces ó ano, cós moitos milagres 

cotiáns, dos que ternos presenciado 

por milleiros estes anos: cambiar no 

fondo do corazón, amar ós pobres ata 

o final, perdoa-los verdugos... Eses 

son os milagres que fai Deus a través 

vasa, os "santos" máis coñecidos, e 

tamén a través das víctimas, de El 

Mozote, de Ruanda, de Afganistán, os 

"descoñecidos" de sempre .... 

Monseñor, ¿como vos irnos esque

er a vo outros, homes e mulleres, 

que facéde-los verdadeiros milagres 

no no o días? ¿U-la voz dos sen 

oz"? ¿Onde "o que non queren 

guranza mentre non lla dean ó seu 

pobo"? ¿U-los "que se aledan de que 

a Igrexa sexa perseguida por ser pro

feta e anunciar utopías"? ¿Onde están 

"os que chaman ós excluídos, ós 

emigantes, ás maras, ós mozos sen 

futuro, ás mulleres explotadas 'pobo 

crucificado' e ó servo de lavé"? 

¿Onde están os que nos fan presente 

a Xesús de N azaré e nos amo san o 

camiño a Deus? 

Creo que 
o Deus 

de Xesús era 
outra cousa 

Non é doado dar con elas e con 

eles. Na plenitude con que vosoutros 

fostes testemuñas non hai moitos . Ti 

abofé fuches un deles, Monseñor. O 

sufrimento dos pobres chegouche ó 

corazón, e nada nin ninguén o relati

vizou coma se houbese causas máis 

¿U-los que 
Hse aledan de 
que a lgrexa 
sexa perseguida 
por. se~ profeta e 
anunciar 

· utopías"? 

importantes, incluída a Igrexa. "Nada 

hai tan importante coma a vida 

humana, sobre todo a vida dos pobres 

e oprimidos". Unha semana antes do 

teu asasinato, en medio dunha cruel 

represión, cando de fóra che pegun-

taran qué facer, contestaches lapida

riamente: " que non se esqueza que 

somos humanos, e aquí están 

morrendo, fuxindo, refuxiándose nas 

montañas" . O sufrimento dos pobres 

foi o último para ti, e ante isto a túa 

primeira e derradeira resposta foi 

estar con eles, con misericordia e ver

dade 

Quera rematar con palabras túas en 

forma de oración e traducidas ó día 

de hoxe. "No nome de Deus e no 

nome deste sufrido. pobo, do que os 

salaios soben ata o ceo, cese a inxus

tiza e maila mentira, cese a burla e a 

corrupción, cese a pobr~za e a mar

xinación, cese a arrogancia e mailo 

desprezo" . E oxalá superemos tamén 

na Igrexa a relixiosidade infantilizan

te, o verticalismo autoritario, a mar

xinación da muller. 

E sobre todo, as túas palabras de 

esperanza. "Sobre estas ruínas brillará 

a gloria do Señor", palabras que 

ternos citado moitas veces tralo terre

moto. Queremos proclamar agora a 

esperanza que aprendemos de ti: 

"Sobre esta país descarreirado brilla

rá a verdade e a xustiza, a paz e a soli

dariedade, o futuro para a mocidade, 

o respecto para nenas e mulleres, a 

acollida para campesiños e obreiros". 

Finalmente, pedímosche que a 

Igrexa chegue a ser aquela mesa 

grande con que soñaba Rutilio, con 

manteis longos para todos, cadaquén 

co seu tallo e que a ninguén lle falte 

a tortilla e o conqué. Así seguiremos 

a Xesús e poderemos repetí-las pala

bars que anunciamos antes: "Fornas 

enviados a anuncia-la Boa Nova ós 

pobres" . "Ninguén nos fará o mal, 

pois estamos empeñados en face-lo 

ben". "Daremos ante o mundo razón 

da nasa esperanza. 

JON SOBRINO 



RETALLOS 
DE HISIORIA Celia Castro Ojea 

A INVENTIO -OU DESCUBERTA- DO SEPULCRO 
DOAPOSTOLO 

Cara ó ano 813, o ermitán Pelaxio, home que fací~ oración nas fragosidades de San Fiz 
de Salario, no castro de Libredón, disque viu un resplandor dunhas estrelas enriba das 

silveiras e sentiu voces anxélicas, polo que foi de contado onda Teodomiro, bispo de /ria, 
- a lle canta-lo sucedido. 

Arca Marmórica e outros 

detalles 
Teodomiro, despois de facer ora

ción, mandou retirar toda a rama

llada, atopando por gracia divina, 

como non podía ser doutra manei

ra, o sartego -Arca Marmórica

onde estaban soterrados Santiago e 

os seus discípulos Atanasia e 

Teodoro, desde os tempos do seu 

martirio no reinado de Herodes. 

Teodomiro, bispo de Iria Flavia 

-antiga diocese sueva- que se di así 

-e non Iría, nin Ira, nin Falvia, 

cómo se fartaron a dicir ilustrados 

comentaristas madrileños nas radios 

estatais hai ben pouco-· , fixo ade

mais da inventio do lugar de repou

so dos restos apostólicos a descu

berta dos camiños de Europa, do 

ser e do sentirse europeos, todos na 

casa común, baixo o teito das estre

las. 

¡ Quen lle había dicir ó ermitán 

Pelaxio, ou Paio, como a ponte, que 

no castro de Libredón habíanse 

xuntar anos despois xentes de toda 

nación, caste e condición! De tóda

las linguas de Europa-de lingua itá

lica e gálica. De lingua hungárica e 

xermánica, lese nos confesionarios 

da Catedral- rendendo camif\o ó pé 

do señor Sant-Iago. 

¡Atrom, betrom, Sangiama! 

¡Atrom de labro!, berraban os 

camiñantes europeos. ¡Quen nos 

habería dicir que o cerne de 

Europa estaría na Nasa Terral 

Coa cabeza na man dereitiño 
a Compostela nunha dorna de 

pedra 
Aquí gardamos fermosísimas tra

dicións da prédica de Santiago 

Zebedeo, chegado a Galicia para 

espalla-la Boa Nova. A súa memo

ria fica nas pedras de Santiaguiño 

do Monte -preto de Padrón- , na 

pegadas dos seus pés palas terras de 

Arousa e nas novas da súa marte en 

Xetusalén, degolado por arde de 

Herodes. 

Canta a tradición que no 

momento de lle corta-la cabeza esta 

non caeu ó chan, serrón que. para 

abraio, arrepío e desconcerto dos 

presentes, o apóstolo recolleuna cos 

seus brazos e así se mantivo de 

xeonllos ata que chegou a noite. E 

non entremos en máis detalles da 

escena, que xa chega ben. Ata que á 

noite os discípulos recolleron o 

carpo. Colocaron os sagrados restos 

nun fol de pel de cervo con precio

sos ungüentos e transportárono a 

Galicia por mar, segundo canta o 

Códice Calixtino, senda acompaña

dos no camiño por un anxo do 

señor. 

E a barca era de pedra, pero sobre 

a importanci~ da pedra nas nasas 

historias falaremos no seguinte 

retallo. 

e············ 
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ENTREVISTA 

EDITORIAL KALANDRAKA: LIBROS PARA SOÑAR 
Son moi. novos. Entraron no mercado editorial hai só catro anos e, sen embargo, xa se 
constituíron en referencia abrigada nese eido tan necesitado corno era en Galicia o do 

libro infantil. A sección dos libros de Kalandraka, que resulta xa imprescindible en 
ca/quera centro de infantil. e primaria, e un ha das máis agradables que se poden ter nas 

mans. Nótase o gusto polas causas ben feitas. Unha das súas coleccións pode definir 
ben o seu trabal/o: libros para soñar. /so é o que pretenden Mago A e Mago B, o 

vendedor de tormentas, o pito cairo, o pirata pata de lata e moitos outros portadores de 
historias e ilusións que, coa súa embaixadora, a maga rulana, van creando emocións 

entre os nenas e nenas de Galicia -e agora tamén entre os _de fóra. 

¿Dende cando contamos coa 

editorial Kalandraka? 

De de pouco máis de catro anos. 

Kalandraka naceu en Pontevedra un 

2 de abril, Día Internacional do Libro 

Infantil e Xuvenil, de 1998. 

A edición de libros infantís de 

calidade en galego era algo que 
se botaba moito en falta. ¿Foi iso 

o que vos moveu a sacar adiante 
este proxecto? 

Si. Xa desde unha experenc1a do 

mundo da docencia e do teatro para 

cativos no· que algúns dos membros 

de Kalandraka se movía, notábase un 

oco no eido do álbum ilustrado: 

libros en tapa dura e a toda cor, para 

achegar os cantos clásicos de toda a 
vida, os clásicos contemporáneos da · 

literatura infantil e novos textos de 

creación. Botabamos tamén en falta 

libros cun concepto máis artístico, no 

que os ilustradores tiveran campo 

libre para dar renda solta á súa imaxi

nación. 

Calquera que teña nas súas 
mans un libro de Kalandraka 

sabe que esa calidade é marca da 

casa e seguramento foi isto a 
clave do éxito que estades tendo. 

Tentamos (algunhas veces consé

guese máis ca outras, .ben é certo) 

• os ~oNToS rf9 TRaSN? CoMoDíºN_\ • 

l<ALANDRAKA 

facer libros coa máxima calidade 

estética e literaria. Tivemos boa aco

llida por parte do público e da críti

ca, en paúe por ese esforzo de tentar 

facer as causas o mellor posible e 

tamén por esa demanda non cuberta 

que había de álbum ilustrado. 

¿Que ten entón un libro de 

Kalandraka que o faga diferente? 

Para empezar, non se pode dicir 

que Kalandraka teña unha: "liña", . 

unha "marca" característica. De exis

tir, esa "liña" sería precisamente a 

variedade, o feito de que cada libro 

sexa complamente diferente de 

outro. Caben ilustracións feitas en 

acuarela ou acrílico, máis convencio

nais, pero tamén as colaxes, as escul

turas que despois se fotografan e 

mesmo técnicas artísticas tan peculia

n~s coma o "box art", a arte de crear 

escenarios en caixas de madeira, 

coma Gatipedro, un libro disco que 

acabamos de editar en colaboración 

coa Orquestra Sinfónica de Galicia. 

N esa diversidade creativa penso 

que pode estar o "selo" de 

Kalandraka. 

Para serdes unha editorial tan 

nova xa tedes un catálogo consi

derable 



En gallego ternos preto de 100 títu

los. En castelán, euskera e catalán uns 

trinta (en cada lingua). Agora empeza 

a ser un catálogo importante .. Cando 

irnos ás feiras i_nternacionais (Boloña, 

Nova York ... ) xa empezamos a notar. 

que editoriais doutros países se inte

resan polos nosos libros, empezamos 

a vender dereitos das nosas obras para 

outros idiomas. Ata hai ben pouco, 

nós iamos ás feiras a ver o que edita

ban noutros países e ver se nos inte

resaba traducilo ao galego. O feito de 

que uns editores coreanos, decidan 

·publicar libros de Kalandraka como 

O coellíño branca, A cebra Camíla ou 

Onde perdeu Lúa a risa en coreano, foi 

unha gran sorpresa e, por suposto, 

unha gran satisfacción. 

Outra das cousas que chama a 

atención é a aparición de obras 

de autores novos. 

Quixemos apostar por obras de 

producción propia porque ata agora 

o que máis abunda no mundo do 

álbum ilustrado son as traduccións. 

Deixar paso a autores, e en especial a 

ilustradores para que enchan de aire 

fresco o eido da literaruta infantil. 

Xunto con ese abrir de portas a 

xente nova, pensamos que é impres

cindible recuperar os contos de toda 

a vida, e-tamén recuperar para o gale

go os grandes clásicos contemporá-

neos, que ~unca foron traducido a 

esta lingua. Así, recuperamos obras 

esenciais comno Cantos de Ratiños, de 

. Arnold Lobel, Onde viven os monstros, 

de Maurice Sendak ou Os tres bandi

dos, de Tomi U ngerer .. Todos eles 

están na colección Tras os Montes, 

adicada a traducir obras moi especiais 

que veñen de fóra ... 

¿E despois de deixar . fascinados 

ós meninos de toda Galida que

rerles face-lo mesmo cos adoles

centes? 

Hai nenos que empezaron a ler con 

coleccións como Demademora, os 

Cantos do Trasno Comodín, Tras os 

Aldegunde Quiñones 

Montes ... as colección que ternos para 

primeiros lectores. Estes nenos foron 

medrando e pedían libros con máis 

texto, máis axeitados para os 8 ou 9 

anos. Coa intención de medrará par 

dos nosos lectores, naceu SETELE

GUAS, unha colección para cativos 

de entre 8 e 12 anos. Son textos máis 

longos, adecuados para esa idade, 

pero seguen a conservar a tapa dura e 

a ilustración a cor. E despois de 

Seteleguas, chegou Tiramillas, con 

librós para rapaces de ata 16 anos. 

Ademais dunha coidada presenta

ción, tamén con ilustracións a cor, 

Tiramillas pretende ser un espacio 

para textos de · calidade, que conten 

historias, que entreteñan1 que fagan 

pensar, que mostren realidades de 

aqu'í e de fóra, que espertan á vida, 

que apaixoen á leé:tura ... 

Pois moita sorte e oxalá que 

sigades coma ata agora. 

e··········· 
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ECONOMIA 

PEO.UENAS REFORMAS 
PARA GRANDES .PROBLEMAS 

Dous son os grandes problemas cos que se ten que enfrontar unha reforma laboral na 
actualidade: o paro e a precaridade do trabal/o. Dúas son tamén as grandes liñas que 
orientan as reformas: a flexibilidade e a prudencia. A flexibilidade, porque se tende a 

dar/le maior capacidade de decisión ó empresario a base de tirar das garantías /abarais 
que tiña o traballador. A prudencia, porque ningún executivo está disposto a facer fronte . 

ó paro con medidas importantes, todo son pequenos retoques en moitos apartados. 

A flexibilidade necesidades empresana1s, e os que 

Os últimos gobernos entenderon mellar as poden resolver. 

que a r:nellor maneira de crear Isto leva a que o Estado, ós poucos, 

emprego consiste na continua adap

tación do traballador á empresa. Iso é 

a flexibilidade, que se vén levando a 

cabo de <lúas maneiras distintas e 

complementarias: 

baleirando de contido as leis, e 

dando maior cabida ós convenios 

colectivos e ós contratos individuais. 

Coa desculpa de qu_e cada sector da 

economía é diferente e debe tender a 

decidir sobre os seus eidos, o 

Goberno deixa facer en cada vez 

mái a unto . ¡Que cada sector che- . 

gu a acordos cos seus patronos! E 

mentr , xa se irá entendendo cada 

traballador co seu xefe, que son os 

qu mellar coñecen as verdadeiras 

vaia abandonando a súa función pro

tectora do traballador. Función que 

se· debera entender fundamental 

debido á situación de inferioridade 

da que parte verbo do empresario. 

Esta posición é fácil de comprobar ó 

ver na actualidade as condicións nas 

que traballan os que acaban de incor

porarse ó mundo laboral en cuestión 

de salarios, horas extra ou estabilida

de de emprego. Nunha economía 

cada vez máis mundializada, o poder 

de elección da gran empresa fai que 

moitos traballadores. leven as d~ per

der en calquera negociación, se que

ren conservar o seu traballo. 

O segundo lugar onde encontra

mos esa flexibilización son as leis que 

se aproban: créanse novos contratos, 

liberalizase b tempo e a distribución 

do traballo, amplíanse as formas de 

despedimento .. . 

Unha das perlas da reforma do 

2001 foi prorrogar a existencia dos 

contratos de fomento, que se crearon 

para facilitar ó acceso a determinados 

colectivos a unha contrato ir:idefini-

O estado 
abandona 

ó traballador 

do. Para iso dábanse, e aínda se dan, 

unha serie de bonificacións nas coti

zacións da empresario á Seguridade 

Social. Pero o aspecto máis salienta

ble é que creaban un.ha indemniza

ción máis baixa no caso de despido 

improcedente ( ou sexa, sen motivo). 

Este abaratamento do despido está 

afectando a practicamente tódolos 

novos contratos indefinidos pois 

todos, salvo os homes non minusváli

dos de entre 30 .e 45 anos que leven 

menos de 6 meses apuntados no· 

INEM, poden "beneficiarse" del. 



Presentado coma algo específico _para aplicar segundo cándo fos~n contra

determinados colectivos, obsérvase tados. 

cómo é agora xeneralizado a todo O problema é que non se afrontan 

parado. Esta xeneralización leva na 

práctica a abaratar un despido que o 

empresario non ten porqué- xusti:fi

car, facendo menos estables e máis 

temporais os contratos indefinidos. 

Para o Goberno fleX:ibilizar na · 

entrada '(acceso ó traballo) equivale a 

flexibilizar na saída (despido cando 

cadre). Cómpre lembrar que xa · 

e:xlsten despedimentos máis baratos~ 

sempre que estean motivados. 

A prudencia 
Outro gran . eixo ideolóxico das 

· reformas é a prudencia, que aínda 

sendo unh~ gran virtude, pode ser 

negativa. A prudencia está levando a 

· un continuo muda-que-te-muda de 

normativa, a falta de decisión fai 

tomar medidas pequenas, que conti

nuamente hai que revisar e trocar. 

Isto ocasiona confusións entre os que 

interpretan a lei. Ademais, está per- . 

. mitindo que traballadores que fan o 

mesmo teñan moi distintas normas a 

con medidas máis contundentes os 

dous grandes problemas que antes 

subliñamos. Estamos nunha soCieda-· 

de q~e cada vez necesit~ menos tra

ballo para satisfacer as necesidades 

prior~tarias, e máis traballo para satis

facer a ostentación e o ocio das clases 

máis satisfeitas. Isto debera levar a 

unh-a reflexión de todo occidente 

que aínda quere manter xornadas 

excesivas, cando o que sobra é xente 

. que queira traballar. Un occidente 

que aínda quere manter un consumo 

que non pode asumir o noso planeta. 

É curioso observar cómo tódolos 

adiantos que fomos facendo nas últi

mas décadas non axudaron a vivir 

mellor, senón que . seguimos vivindo 

para traballar. 

Esa reflexión debe levar a acordos 

de reducción de xornada laboral e da 

producción. Ó ~empo débe favore

cerse a aqueles que durante uns anos 

prefiren deixa-lo . seu emprego e 

dedicarse. a ou.tra cousa, sen ter que 

comprobar que cando volve debe 

Pedro F. Pedrouzo Devesa 

mudar de vila se quere seguir con 

a'quel traballo (seguen sendo dema

siado ruadas as excedencias laborais 

do funcionariado). Por exemplo: ¿por 

que non equiparármo-lo trato que 

-reciben as excedencias sindicais coas 

familiares? Curiosa miopía que non 

facilita irse a aqu~l que quere deixa

lo traballo, coa correspondente 

vaca'nte que deixa. É precisamente 

polo traballo público polo que é máis 

doado comezar. En clave ecolóxica 

estariamos falando de: reducir e reci

clar máis, pero reutilizar menos. 

-·············· 
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O NOSOTABOLEIRO 

OS SÁBADOS BÍBLICOS DE VACACIÓNS 
Rematamos por 5Q ano consecutivo os Sábados Bíblicos en Bastavales, xuntanzas nas 

·que imos interpretando o Evanxeo á luz dos novos estudios. É.un descubrimento_ 
sorprendente que o achega ás nosas vidas. Agradecémo-lo grande esforzo que fai Pepe 

Chao Rego de achegarnos a este novo xeito de le-lo Evanxeo. 

O novidoso desta andaina concreta

riámolo nestes puntos: 

1.-Descubrir unha relación diferente 

cos textos do Evanxeo que vai modi

ficando e repensando a nasa expe

riencia e a relación co que nos rodea. 

Somos conscientes de que esta diná

mica non queda só no aspecto refle

xivo-formativo, senon que vai trans

formando a nasa práctica de vida. A 

L tura qu fac mos en Bastavales do 

N vo Tl tam nto ponnos a pé de 

bra, báixanos das disqui_sicións inte

lectuais para achegarnos a carón do 

e tián, onde descubrimos un Xesús 

que non se queda defendendo unha 

ideoloxía e actúa sempre ó lado dos 

que non cantan, os empobrecidos, 

rexeitados sociais, etc ... 

2.- Dentro do grupo descubrimos 

xu·ntos unha forma de· nos relacio

narmos tamén novidosa: Estar aber

tos ás reflexións, ás razóns, ós cuestio

namentos, ás dúbidas dos demai.s. 

Irnos valorando as experiencias alleas, · 

aprendemos a escoitar e descubrímo

las poten~ialidades de cada un de nós, 

tendo sempre como pano de fondo a 

referencia das primitivas comuniqa

des · cristiás e o protagonismo na 

Igrexa Doméstica das mulleres. 

cando hái 
camiños 

que se pechan 
cómpre· abrir 

outros 

Sentímonos identificados. e pertene

centes a Irimia coincidindo nos valo

res que queremos defender, para nos 

é un referente que nos axuda para 

vivi-la fe e a galeguidade cun coth

prorruso coa lingua e a cultura de 

Galicia. 

3.- Un tema recorrente no grupo 

sempre é a nasa relación coa Igrexa 

Institución, sobre isto irnos re-situan

do os porqués e os cómos da situa

ción na que estamos. Van aparecendo 

ideas e alternativas diferentes, desde 

deixar que todo morra, participar en 

grupos pequenos, respecta-los distin

tos ritmos de vivencias de fe, organi

zar en rede os grupos e persoas afíns, 

buscando que a esperanza non esmo

reza. Témo-la experiencia de que 

cando hai camiños que se pe~han 

cómpre abrir outros, porque xa sabe

mos que os :;itrancos impóñense e a . 

esperanza hai que conquistala. 

Para as persoas interesadas en partici

par nestes ene.antros comunicamos 

que ternos programado a primeira 

reunión o 7 de setembro ás 11 da 

mañá en Bastavales. 

Seguimos cos Feítos dos Apóstolos e. 

· as Cartas de Paulo. 

Mary Paz, Maruxa, Sale e Machusa 
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IRIMIANZA 2002 NA CORUNA 
O pasado 25 de maio tomos de lrfrnianza. De todas ternos boas lembranzas, todas tiveron o 
seu aquel. Na primeira lrimianza itinerante, no pedregal de lrimia, sentímo-lo aborbollar do 

río nutricio da Nosa Terra.· Na segunda vímo-lo seu paso calmo dende o monte A/oía, e 
rezaramo-la oración da tardiña en Camposancos, onde mestura as súas augas doces coas 

salgadas da mar, mentres vixía o facha do Santa-Tegra. 
E nesta marchamos palas terras de Mezonzo. 

Onde a Salve naceu 
Enchemos dous autocares de xente, 

e comezamos cedo nas terras altas da 
provincia da Coruña, aló por 
Vilasantar, bisbarra abondosa en· res
tos históricos e arqueolóxicos. 
Fix6mo:...la primeira parada en Santa 
María de Mezonzo. N esta fermosa 
igrexa, último resto do mosteiro biei
to no que estudíou e profesou o noso 
Pedro de Mezonzo, abade de 
Sobrado, Antealtares e bispo cómpos
telán, a_utor da máis fermosa oración 
mariana, a Salve Regína, lembramos 
con emoción os ausentes, os mesmos 
que foron a nosa compaña en moitas 
romaxes. 

Despois do canto da Salve, emoóo
nados polas verbas de Anuncio e Susi, 
fixemos unha demorada visita gracias 
á amabilidade de don Miguel, o cura 
párroco, persoa boa e xenerosa. 

Irimegos bataneiros 
A nosa segunda visita foi a un dos 

máis engaiolantes lugares que . poden 
tripa-los . nosos p.és: o batán de 

· . Vilasantar, moi preto de Mezonzo. A 
visita foi completa porque o dono do 
batán, restaurado hai pouco, botouno· 
a andar, dándonos toda clase de 
explicacións. Despois .de tanta emo
ción, cumpría sosegarnos· cun cafeíño 
en Melide, para encarar con forza a 
última etapa da mañá: o feiticeiro 

· lugar de santo Antoniño de Toques, 
coa súa igrexa de Santa María da 
Capela. 

Gracias ó seu cura párroco, don 
Cleto Porto Garea, puidemos ·con-

templar, demoradamente, aquel lugar . 

que un pergameo do ano 1067, da 

donación do rei don García ó abade 

Tanoi, do que era unha capela de 

ermitáns, describe tal que así: Lugar de 

Cal quera 
traballo 

por Galicia· 
, 

sera sempre 
semente ira 

fervencías, onde se dí tocas, e sobre o rega
to flamosíno, na aba do monte chamado 
maura mortua. 

Aniversarios, patronciños e 
vésperas 

A parte entrañable da visita púxoa 
Xacobe, o noso pequeno irimego 
que, a ben seguro, nunca esquecerá o 

seu undécimo aniversario, porque a 
el e 'só a el, lle foi dada pola amabili
dade de don Cleto a honra de toca
la campá da Igrexa do mosteiro de 
Toques, ese campanario senlleiro, 
firme na rocha. 

O xantar, saboroso, no mesmo 
Toques. Cantamos e bailamos ó son 
do acordeón de Marisa e dunha gaita 
dun compañeiro de Palavea. Tamén 
nos honrou coa súa visita Pepe Chao, 
que gozou coa festa e nós coa súa 
bondade e sabedoría. 

Partimos cara a Sobrado dos 
Monxes a ali fornas recibidos polo 
irmán Santi, que nos explicou a his
toria do Mosteiro. Compartinlos vés
peras coa comunidade e acompañou
nos don Manuel Espiña. O canto e a 
oración foron un digno e fermoso 
remate dunha xornada para non 
esquecer, así que voltamos ledos e 
con ganas de recuncar. Como dícía 
Risco, calquera traballo por Galicia, 
grande ou pequeno, será sempre 
sementeira. E as Irimianzas abofé que 
o son. 

e·············· 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Pois parece que isto da informática nos está a xogar unha mala pasada a nós, 

estas dúas da contraportada ... ¡Ata nos parecía unha localización privilexiada! 

Nós non eremos no conto, pero ¡isto xa parece cousa do derrio! Non sabemos 

se vos decatastes, pero hai 2 números·, naquel que lle dabámo-las gracias a·. 

Carlos, contabámosvos que el nos mandaba recadiños a través de Internet e 

tratamos de explicarvos cómo chegar a Irimia a través da rede ... , ¿leinbrades?, 

e ¿que paso~? Que xusto ¡desapareceu!, como por arte de maxia, o nome do 

portal no que · podiades · dar· con nós. Pois agora cruzámo-los dedos e repetí

mo-lo intento: www.vieiros.com. 

E neste último número ¡volta a pasa-lo mesmo!: contentas como estabamos 

co noso gato con botas e espada e todo, resulta que ¡no!?- s.aíu o pé da foto! Ó 

que llo canten non o ere. Ben, pois a cabezudas non hai quen nos gañe, así 

que se non foi o outro día vai hoxe. Tecles que colle-lo último número da 

revista e enche-lo oquiño que quedou, no que aparece "¡E', que non sabe

mos de ónde raio saíu iso, e poñer: Escapa gato que aí vén (J gato ¡UFF! Xa nos 

sentimos mellar. Así e todo a nosa '~lingua" as máis das veces vai feita a correr 

vísteme a modo que teño apuro ... 

Agora, para colmo de males, estes señores que dirixen o chiringuito tiveron 

un d spist e ... seica hoxe xa non podemos escribir máis, que lles fai falta o 

¡N pacio. ¡Esta vida require outra! · 

Lago. Valdoviño. 

DO 14 Ó 18 DE AGOSTO. 
Irllnia, un ano máis, convoca o encontro de verán 2002. 

Tereixa Ledo, que animará o encontro xunto con Xosé AntÓI?- Miguélez, 

fai unha sinxela proposta para guia-lo encontro: Afondar na oración do 

Noso Pai con espírito de nenos e nenas. 

Manterémo-la receita xa coñecida para seguirmos enriquecendo entre 

todos ese proxecto hurnildoso e. agradecido de const:r'uír unha espirituali

dade cristiá, actual, galega, leiga e aberta á realidade, liberadora de traumas 

e manipulacións, sandadora de medos e prexuízos. 

Poden acudir de tóc:lalas idades; hai que compartir traballos e g~stos e 

·sempre hai suculentos descontos para menores, parados e e~tudiantes. 

Repetimos no mesmo lugar do ano pasado, entrando o 14 de agosto á 

tardiña -levando a cea- e saíndo o 18 a medio día. 

Cómpre anotarse cando antes -en calquera caso entes d~ 1 de agosto

para evitar problemas de espacio e facilita-la organización, intendencia, 

actividades .... 

Teléfono para anotarse: 981 610171 Preguntar por Charo e chamar 
pola tard(t. 

ou, tamén, no correo electrónico ton@mundo-r.com 

O CANTAR· DO IRIMEGO 

1. Os bispos vascos publican 
oportuna pastoral 
que sendo moi evanxélica 
ó Gobeno senta mal. 

2. O presidente Aznar 
que· non haxa confusión 
acusa a estes bispos -
de acto de perversión. 

3. ·Por fortuna os outros bispos 
apoian o documento 
.aínda qué algún que non está 
nunca co resto contento. 

4. Denuncia esta pastoral 
que os diversos . partidos 
están incomunicados 
cando cómpre estar unidos. 

5. Quen non. lese a pastoral 
quizais non teña á vista 
a contundente condena 
que aplican ó terrorista. 

6. Pero é interesante 
que a pastoral non cale 
que contra o terrorismo 
non todo método vale. 

7. Que desapareza ETA 
nisto insisten dabondo 
pero existe unha _cuestión 
que latexa aló no fondo. 

8. Reñrense ó conflicto 
qué é o máis grande, de verdade: 
porque en Euskadi existe 
dobre nacionalidade. · 

9. A paz require o respecto 
. para cada identidade . 
e a cousa non se resolve 
coa clandes~inidade. 

10. O político criterio 
non considera oportuna 
a ilegalización 
do patido Batasuna. 

11. Aplaudo esté documento 
tan sensato e tan audaz 
que opta pola esperanza 
e traballa pola paz. . 

12. Norabua ós bispos vasc.os 
malia.-que pese ó Goberno 
que mete ós nacionalistas 
co terrorismo, no inferrio . 




