Moitos mandábano
calar, pero el berraba
aínda máis alto.
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EDITORIA~ O QUITAMANCHAS MAIS SUCIO o portavoz do goberno vasco acertou ben na definición: os temas terrorismo-ETA son o
quitamanchas do PP, a cortina de fume que
se emprega para desvia-la atención da opinión pública cando ·está encerellada en
asuntos que non son do agrado do goberno central.
Tal é o caso cando, para "cambiar de
conversa" en tempos de marea negra, o
goberno saca da manga unha reforma do
Código Penal para subi-la pena máxima
polos chamados delictos terroristas a 40
anos e, ademais, convertela de feito nunha
cadea perpetua, ó suprimir posibles beneficios penitenciarios por boa conducta ou
arrepentimento.
Desde que Concepción Arenal introduciu na nosa cultura penitenciaria o concepto de rehabilitación, nunca se dera
unha regresión de tal calibre nos dereitos
humanos dos presos en tempos de democracia. Hai un punto de partida incuestionabl : nun estado de dereito, isto é, humanizado e non despótico, tódolos presos, por
ser n seres humanos, teñen dereitos humanos. E un deles é o dereito a cambiar, a
rehabilitarse e a un castigo redentor e non
esmagador. ¿A que outro tipo de delictos
se ampliará a lista?
De acordo que o estado de opm10n
pública é moi sensible con estes temas, moi
rendibles electoralmente. De acordo en
que mesmo a pena de morte sería aplaudida pola maioría, encirrada polos creadores
. de opinión, cando se trata do covarde tiro
na caluga ou do coche bomba. Pero é un
deber dos gobernos, entre outros posibles,
"domesticar" esas pulsións primarias da
cidadanía e recordar en palabras e obras, en
discursos e normas, que nun estado democrático, se quere seguir sendo tal, todo ser
humano ten dereitos e garantías fronte ó
instinto de linchamento das masas ou dos
seus gobernantes. Noutras palabras: nunca
o Estado debe poñerse á altura moral dos
que matan ou secuestran.
E, por certo, tamén acertou o PNV ó
declarar que esa política de rehabilitación
que agora quedaría derrogada lle estaba
cau ando un enorme dano a ETA. Agora
xa teñen outro argumento .
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O TRASNO CRONIQUIÑAS EN NEGRO
Estás limpando no piche e tratando de facelo con xeito, digamos. E xa
tiveches contacto con xente de moitos lados, destes que viñeron de
Londres, daqueles vascos, dos _da universidade de Toledo, que limparon
unha praia a pulso. E cando xa levas media mañá dándolle, tararíii ...
chega un autobús. Son as doce, digamos, e baixan os chicos e chicas de
xornalismo, digamos, e digamos que se apuntan na cola e se disfrazan de
arriba a abaixo de descontaminadores. Unhas fotos, e velaí tes os futuros xornalistas do país, aterrando ria realidade, pero non moito, que un
xornalista debe manterse a unha prudente distancia, así que a iso das
dúas e pico, despois do bocata, digamos, desfanse do entroido todo
-¡será por cartos!- e montan no bus, porque á tarde teñen unhas importantes reunións en Ribeira para tratar de todos estes temas, unha vez
experimentada a realidade en toda a súa inenarrable crueza.

Porque o· do voluntariado feito movida dá para todo. Así cando escoitei
que un francés estaba a durmir no seu coche na parte da Costa da
Morte porque os milicos ocuparan o pavillón, á parte da correspondente cota de vergoña nacional, lembrei o rostro do cidadán galo a quen
vin persoarse nunha consellería e dicir que quería limpar, causando un
momento de desconcerto, nerviosismo e a-ver-quén-atende-a-un-tíoraro-que-fala-francés. E ali o estaba, cun chuvasqueiro, unhas botas e
unha vontade de ferro, esperando ser coordinado. ¡Raios, cousas tes!
Pero hai moitas outras historietas divertidas, traxicómicas. Esta contouma un amigo deses que nunca mente: Despois de traballar toda a xornada na parte de mans limpas -bocatas, traxes ... - foron ve-lo 'panorama
preto de Carnota, nun acantilado de, antes, dificil acceso. O aspecto era
dantesco. As dunas manchadas de fuel con area, as plantas de beiramar
estragadas polas rodadas, unha paisaxe trala batalla, o cheiro arrepiante.
Preto xa da beira, seguindo a pista aberta no que antes era terra virxe,
atópase unha máquina recuando. Para evita-la autoinmolación, abéiranse, para o que teñen que levantar un sutil cercado de cinta plástica desa
dos maratóns escolares que delimitaba unha área minúscula. Como un
resorte, xorde de ningures un soldado de guardia, que-lles espeta: ¡No,
por favor, aquí no entren que este trozo es zona de aves protegidas!
E é que o espírito de Trillo, a través da cadea de mando, ten seducida a
tropa. ¡E vaia tropa!

BOAl\DVA

lo ECO

A PALABRA

Manolo Regal Ledo

VIDE E VEREDES

Xn 1, 35-42
_A causa é cuestión de ver e de experimentar. De tocar, de palpar, de pasar
O outro día estaba outra vez Xoán con dous dos

horas ente iras e días ente iros ali onde o Deus de Xesús ten a súa morada:

seus discípulos e, vendo a Xesús que camiñaba,

na debilidade, na pobreza, na marxinación. Tamén na plenitude, na satis-

dixo:

facción, na integración.

-Velaquí o Año de Deus.

E chegan poucas palabras. Moi poucas. Algunha nada máis, que brote da

Cando os dous discípulos aíran o que el falara,

experiencia de quen xa viu e comprobou. Algunha nada máis, que sirva

fóronse detrás de Xesús. Volveuse Xesús e, vendo

para calle- la dirección, para adiviña-las trazas: velaí o Año de Deus. E

que eles o seguían, preguntoulles:

abonda de doutrina. E chega de teoloxías. E non fan falla máis palabras.

-¿Que buscades?

Ternos abando para saber por onde, máis ou menos, anda Deus e onde hai

Eles respondéronlle:

posibilidade de sentilo, de experimentalo, de gusta lo. Bush e a· súa orques-

-"Rabbí" (que quere dicir "Mestre"), ¿onde paras?

tra bélica non teñen as trazas do Año de Deus. E tampouco o primeiro

El díxolles:

mundo, onde para medrarmos e lucir, ternos que nos subir á chepa dos

-Vide e veredes.

outros. Onde para poder exhi-

E eles foron e viran onde paraba e quedaron con

bir lucimento e poderío todos · ninguén ten as mans limpas,

el aquel día. Era contra as catro da tarde.
Un dos dous que escoitaron a Xoán e seguiron a

agás os pobres-, chegamos a

e

enmerdar causas tan marabi-

Xesús era Andrés, o irmán de Simón Pedro. Vai
ó primeiro que atopa é a Simón, o seu propio

llosas coma as rías galegas.
E despois irllo contar ós

irmán, e dille:
-Encontrámo-lo Mesías (que quere dicir Cristo).

veciños máis próximos·. Así, sen

E levouno onda Xesús. O velo, díxolle Xesús:

máis aparato, sen máis histo-,

-Tí es Simón, o filio de Xoán. Ti haste chamar

rias, se fai a comunidade de

Kefas (que quere dicir Pedro).

Xesús.

Xabier Blanco

A CLAVE

¿Que será isa· de seguir a Xesús?

O autor do cuarto evanxeo quere deixar constancia de que existiu un ha estreita relación
entre o movemento de Xoán o bautista e o movemento de Xesús. Xoán o bautista non só prepara o camiño, senón que o núcleo
máis significativo dos discípulos de Xesús fórono previamente de Xoán; e el estimula para que así suceda .
. O presente relato é unha construcción literaria que nos quere deseña-la actitude e os pasos dun verdadeiro discípulo de Xesús. Os
pasos son catro. Aquí irnos citar tres:

Ó escoita-la revelación de Xoán o bautista, inmediatamente prodúcese unha reacción de dous dos seus discípulos: "foron detrás de
Xesús" (1, 37). O verbo seguir-ir detrás na terminoloxía rabínica ten o sentido de "querer ser coma': .. , é dicir, de estar en actitude
de busca, de apertura existencial (1° paso).
A reacción de Xesús ante estes dous discípulos é unha interpelación "¿Que buscades?" Xesús intúe e constata a actitude de busca
daqueles dous personaxes, pero quere que lle digan "o qué" da súa busca. Esta é a segunda clave do verdadeiro discípulo de Xesús:
pódese seguir a Xesús por variados motivos, pero non todos eles nos converten en auténticos

discíp~los.

A resposta destes dous

segu idores descoñecidos é: "¿Onde vives?", que podemos traducir por: "¿como vives? ou ¿como é o teu estilo ou proxecto de vida?".
o ·decisivo da busca do verdadeiro discípulo ou discípula non é a superficialidade da vivencia de Xesús (é dicir, institución, ritos,
estatus, etc .. ), senón do seu proxecto ou xeito de vida.
A resposta de Xesús non é un bonito sermón, nin un discurso teo-antropolóxico. A súa resposta é unha invitación á opción de vida,
ó compromiso compartido: "Vide e verédelo" (1, 39). Os dous descoñecidos aceptaron o reto e optaron por ir con El. Velaí o terceiro
e decisivo paso do discípulo de Xesús: só a opción existencial de segui-lo modo de vida de Xesús convértenos nos seus auténticos
seguidores, nas súas seguidoras; ata ese momento só seremos, como moito, vendedores de ideoloxías ou cumpridores de ritos ...
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APENEIRA
AREA NEGRA·éa
Coordinadora de Ensino que está a preparar unha cadea humana na Costa da
Marte o día 22 coa colaboración de
moitos centros. Os mozos e os nenas xa
veñen manifestándose dende hai máis
de 2 meses, pero esta iniciativa vai axudar aínda máis a sensibilizalos da des-

o

feita ecolóxica, social e política que
estamos a vivir. Están a prepararse con
coñecementos científicos sobre a catás-

cia do poder que asoballa a liberdade e

trofe pero tamén con reflexións éticas

as diferencias. O 30 de novembro finaba

sobre toda a manipulación política e

nunha residencia para

informativa que fixo ergue-la poboación

Philip

contra as guerras de EEUU, ·as nuclea-

son os primeiros en acusa-lo abandono

res ... Detido por queimar armamento e
... _... #,., ...

as listas dos recrutas para Vietnam .
Deixou a súa misión de crego pero·

non funcionaba ben, afundiuse ós seus

endexamais o seu compromiso bfülico

pés. Só queda a xenerosidade dos traballadores e voluntarios e mailos criterios

p~cifistas,

Berrigan, un dos seus líderes, que loitou

con rabia e dignidade ... Os máis novas
llllMl-~;.,tift . qu ~ e?tá~ a~s,~ntir , e.• ~ ~.ufrJr por pa~t~
dos·gob~ernantes:· p~t~ un mu"ndb que· xa

PACIFISMO segue a

medrar en EEUU a pesar da omnipoten-

G;ind"e
Porto

dos científicos.

. contra a violencia. Foi perseguido e
calumniado polo FBI con toda sorte de
infundios, senda detido ata 100 veces
polo seu labor desemascarador do impe-

desgracia do "Prestige" cando a información máis veraz viña da outra beira do Miño

rialismo americano, na foto. No 99

e aquí as administracións andaban a velas vir. O norte de .Portugal goza dunha esta-

xunto ca seu irmán xesuíta e outros

bilidade de trabal lo, un paro do 3,70/o fronte o 13,420/o nesta beira do Miño o que

destrozou a marteladas dous avións de

convida a crear'familias entre a mocidade que com.eza a trabal lar antes e tam~n a

combate A-10. As súas derradeiras pala-

ter filias moito máis novas: o 700/o dos nacementos son de nais de menos de 29

bras foron estas: "As armas nucleares

anos. A muller está máis integrada no mercado laboral aínda que os xornais _son

son un ha calamidad.e para a Terra; fabri-

frouxos e a administración facilítalles vantaxes para merca-la vivenda así como

ca las, desenvolvelas e utilízalas é un

exencións fiscais ós máis pobres. A inmigración está a colaborar nesta bonanza eco-

_insulto contra Deus, a fami lia humana e

nómica dos nasos veciños: 84.300 censados só na rexión norte. Se hai 10 anos

a Terra mesma".

Galicia achegaba o 440/o da poboación fronte o 560/o lusa, agora a diferencia aínda é
máis grande un 42 contra un 58.

AS ELECCIÓNS DE ISRAEL poden ser máis do mesmo. Sharon,
coma Bush, todo o converte en paseos militares, pero hai israelís que loitan día a día
pala paz, coma o director e pianista Daniel Barenboim que critica o descoñecemento
que hai en Israel sobre os árabes. Non só denuncia o belicismo de Sharon e a intolerancia de moitos dos seus paisanos, por exemplo, interpretando ó alemán Wagner en
Xerusalén, senón que tende pontes entre palestinos e xudeus a través da música dirixindo a Orquestra· Diván de Oriente e Occidente -composta por músicos mozos árabes
e xudeus- .ou tocando a Beethoven, na foto, nun colexio de ·Ramala, denunciando a
ocupación militar de Gaza e Cisxordania. Un dos seus máis atentos oíntes foi .o e~cri

..............
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tor de Lugo, Miguelanxo Murado, autor de Ruído. Relatos de guerra, que foi quen nolo
contou .

Alfonso Blanco Torrado

A REFORMA PESQUEIRA segue· sen comprometer ó PP de
Madrid, a pesar da catástrofe do "Prestige", rexeitando a declaración de dependencia
de Galicia da pesca e non votando tal solicitude na UE. A realidade é teimuda e o PP
de Galicia recapacitou e uniuse á oposición para solicitar tal demanda a Bruxelas.
Madrid sempre estivo a moitas millas de inse.nsibilidade sobre os recursos do mar,
por isa non reáccionou ante a a me_ntada. desfeita, a pesar de mandar a Rajoy por iso
de que nacera por estes lares. O mesmo ó solicita-la Axencia Europea de Seguridade
Marítima opoñéndose o PP a esta iniciativa do BNG. Agora, o PP de Galicia, a rastro,
subiuse ó barco da oposición. Ilustramos con este debuxo e este texto de Castelao:
"A pesca era un traballo nobre e xeneroso. Por algo Xesús de Nazaré escolleu, como
apóstolos, a doce mariñeiros ... O día que Galicia sexa nasa, os mariñeiros vivirán na
fartura".

••OS SEN TEITO"

petaron nas nasas portas e corazóns neste Nadal, así

nos albergues de transeúntes ou · casas de acollida. Máis de 5.000 m~lleres e homes
(30.000 Espana adiante) dormen na rúa· entre nós porque non teñen onde caer, só en
. Vigo son 500, moitos deles inmigrantes.Falamos só dos identificados porque pasaron
algunha noite nun establecemento. público, pero os que andan de v'ila en vila son moi tos máis. Moitos non só conviven coa súa soidade, tamén cargan con algunha enfer. midade, adicción. E está a medrar entre a xente moza este tipo d-e marxinación. A Cru z
Vermella .está a planificar unha mellar atención a estas persoas. A ilustración é de
Xaquín Marín publicada en La Voz de Ga/icia ó día seguinte da xornada dos sen te ito
(18 de novembro), na xornada histórica d51 chuvia de estrelas das Leónidas.

SAN AMARO dá nome ó
Cemiterio da Coru~a. no que repousan
moitos dos "bos e xenerosos" que pariu
este país: Pondal, Curros, Murguía, Luís
Seoane, Mancho Valcarce. É unha palabra celta que significa "inmortal". É un
santo galega que se celebra este 15,
.aínda que no concello que leva o seu
nome, en Ourense, festéxano o 15 de

O ECUADOR

xullo. Na foto, o "santo da reuma", unha
cambia de política, o día 15, na miseria total: 10 dos 12

imaxe do XVII, na súa romaxe na parro-

millóns viven na pobreza, que son máis do 800/o da poboación. A maioría son as 12

quia de Matamá en Vigo. Esta capela de

nacións indias, a Confederación de Nacionalidades lndíxenas, (o 400/o) e que rion sabí-

San Amaro pertencía ós monxes de

an o que era votar ata agora, que van a formar parte do novo goberno. Outros son

Santa María de Oia. Tamén é típico

mestizos; como o novo presidente, Lucio Gutiérrez, na foto, ou tarl'.én veciños das cida-

neste día o cocido que se pode catar nos

des. Algúns ·deles viven con nosoutros como emigrantes. O 30/o son ricos e un 100/o for-

bares da. zona.

man esa clase media, escéptica ante a clase política ecuatoriana (un dos 15 países
máis corruptos do mundo). O novo líder coma Hugo Chávez en Venezu.ela chega ó
poder despois de coñece-lo sufrimento dos indíxenas cando ocupou pastos no exército nestes lugares marxinais. Ecuador é o primeiro productor de plátanos e é rico en
café, petróleo e pesca.

e ····· · ···· · ·

"'

POLITICA

7intxu

PLAN DE NORMALIZACIÓN
Lago de dar/le moitas voltas, a Consellería de Educación prepara un Plan de
Normalización do Galega. A situación ·da perda continua de fa/antes, detectada en
tódolos estudios medianamente serios, non casa co optimismo dos que alegan que
agora se publican moitos libros na nasa lingua e que temas moitos e bos escritores ne/a.
tódolos cidadáns, tamén os do rural, empezaron a ter un
contacto diario, máis ou menos conflictivo, co castelán, en
posición de forza, fronte a un galego pouco prestixiado. ·
Nos tempos da transición política os grupos máis ou
menos progresistas (e algún mesmo conservador) proclamáronse defensores do galego e da súa normalización en
tódolos ámbitos da actividade. Pero pasaron os anos e a
militancia foi esmorecendo, de xeito que a introducción
· do galego nos ámbitos escolar e dos medios de comunicación (e xa non digamos na . Igrexa, que salto u directamente do latín ó castelán, sen reparar no galego) limitouse a algo case simbólico. E seguimos atopando tódalas dificultades do mundo se queremos manter unha relación
cun banco, ou coa maioría das empresas, el} galego.

Hai demasiados lugares
onde non entrou .
o u.alego
Se botamos a vista algo atrás, podemos constatar que
ata mediados dos an_os sesenta o galego era a lingua prácticamente única para preto do oitenta por cento da poboación e noventa por cento do territorio. Iso si, nas cidades era algo nefando, no sentido máis estricto da expresión, algo que ocult~r. Nos medios de comunicación
social, nin pensar en escribir ou falar nesa lingua, estaban
reservados á que aínda se chamaba a lingua do imperio,

o

aínda que hoxe non queira recordar o daquela ministro
de Información e Turismo. Por suposto, na escola, o
mesn10.
Pero os medios de comunicación non tiñan práctica-

··············e

Tamén é curiosa a evolución de moitos persoeiros da
vida pública, que nos anos setenta tanto defendían o galega. Aí teñen o caso de persoas como Fernández Albor,
Barreiro Rivas, González Laxe, Xerardo Estévez, Barreiro
Gil, Anxo Guerreiro, Álvarez Corbacho, Luis Caramés,
González Mariñas: todos eles escriben, con bastante frecuencia nos medios de comunicación social, pero case
nunca en galego. E iso por non nos referir ós políticos en
· activo, conselleiros, senadores, deputados (e.µ Es tras burgo,

mente ningunha presencia fóra das cidades e a xente do
campo tiña un contacto mínimo, aínda que por veces

Madrid ou Santiago), que no mellor dos casos usan o

traumático, co sistema escolar. Estas cousas empezaron a
cambiar a principios dos setenta, coa reforma educativa e
coa exten ión da radio e da televisión a todo o mundo:

¿Que os do BNG actúan doutra maneira? Pero, ¿non

galego na tribuna do Pazo do Hórreo, pero nada máis.
quedaramos en que a nosa lingua · era patrimonio de
todos?

RETALLOS DE
HISTORIA

Celia Castro ·Ojea

os XUDE·us EN GALICIA 1
Os pobos necesitan un heroe para afirmarse na súa autoestima. Todos precisamos dunha
figura de referencia e se non a temas, inventámola. Tamén os pobos, sobre todo os que
tiveron moitos anos escuras, moitos séculas de silencio,
pobos que foron servidume doutros como Galicia.
Dedicarémoslle un par de "retallos" a un pobo emigrante coma nós, berce de persoeiros
míticos para nós (o Apóstolo era xudeu), e que formou e conformou en grande medida a
fasquía dos nasos barrios medievais.

Bos comerciantes
Foron, dende sempre, un pobo na
diáspora, no exilio. Eran bos comerciantes, e chegaban ata onde albiscaban riquezas: ouro, estaño, boas pesqueiras. Os nosos portas de Bares e
Cariño son testemuña de factorías
pesqueiras. A nosa posición no
Finisterrae ñxonos terra de paso para
os intercambios comerciais. Mesmo
os nosos ·historiadores eren, que o
Diadema de Elviña ou o Castrón de
Ouro, pezas marabillosas da nosa
ourivería, teñen carácter ou feitura
orientalizante. Ben puideron chegar a
nós nun intercambio comercial
O qll:e si ternos por certo, é a pros.peridade das nosas cidades sitas nas
rutas comerciais, por exemplo Iria
Flavia nos primeiros séculas da nosa
Era. A tradición di que o xudeu máis
egrexio que tivo a ben visitarnos, o
apóstolo Santiago, andou polos penedos de Santiaguiño do Monte.

Os xudeus foron unha sorte de
axentes comerciais _entre Galicia, a
Galia e o Oriente e cando foron
expulsados polo rei Sesubuto de
España, a maior parte refuxiouse en
Galicia, tendo unha grande importancia na destrucción do reino visigodo e na invasión dos árabes .
Foron repoboadores, comerciantes
e diplomáticos. Nunca labradores e si
ñsicos, boticarios e cirurxiáns, cambeadores e prestamistas, alcabaleiros e
avogados.
Cando no ano 1116, os composteláns
se revolveron contra o
Arcebispo Xehnírez, este, fuxindo das
iras burguesas,-e despois dunha asaña..:.
da persecución, acubillouse na casa
dun comerciante de panos chamado
Mouriño, e ali estivo agachado no
medio das tapicerías ata que · puido
pórse a bo cuberto. Ben seguro que
este mercador era xudeu.
Non sería xudeu, pero abofé que
tería amigos xudeus expertos nas

c1enc1as ocultas, o Arcebispo Pedro
Muñiz ou Monís, alcumado o
"riigromante", de quen se conta que
estando en Roma polo 1\Tadal, sentiu
saudades de Compostela, e veu polo
ar, chegando a tempo para a Misa do
Galo. ¡O que fai a señardade!
As xuderías
Os barrios chamados xuderías, eran
tamén barrios dos ferreiros, tecedores, vidreiros e toneleiros, estas rúas
nas que se establecían os xudeus conversos, levaban polo xeral nomes
como Rúa Nova, Rúa da Cruz, ou
Sinagoga, como na Cidade Vella da
Coruña na que o cemiterio xudeu
estaba ó pé da Colexiata.
Algunhas aldeas de Galicia levan o
topónimo Sión ou Seinagoga recordatorio da presencia xudía, como nos
conta José Ramón Ónega, estudioso
deste pobo no seu libro Los judíos en

el Reino de Galicia.

.
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ENTREVISTA
CONVERSA c·oN FERNANDO VEIG.A, GANDEIRO E ECOLOXISTA
.
Fernando é un deses labregos que está apostando por producir alimentos dun xeitd
respectuoso co medio. Palabras como agroecoloxía, harta ecolóxica, coidado do medio
ambiente comezan a ser coñecidas gracias ó estarzo de moitos labregos que están
sacando o mellar da nasa terra sen estraga/a. Desde Piorneda, nos Aneares, Fernando
ere no futuro desta agricultura e de todo ocampo galega, e demóstrao cos feítos.
Contaxia optimismo.
reduciuse grandemente ata chegar a
niveis do 18%. Cada vez hai menos
torta para repartir entre os mesmos, a
torta é o consumo.
Na distribución, unha proba do seu
maior poder é que máis da metade
dos alimentos que se compran en
Galicia dependen só de tres empresas
de distribución: Gadisa, Carrefour e
Froiz.
Cada vez o mercado é máis competitivo e obriga os labregos a entrar
na roda do productivismo e da inten-

Trátase
de que
o consumidor
saiba ben
o que come.

Fernando Veiga na súa explotación.

Fernando, ti estás levando a
cabo unha maneira distinta de
comercializa-la carne á que
estamos afeitos. Explícanos en
qué consiste.
Despois de varios anos traballando
en temas da comercialización da
carne vexo claro que cada vez élles
máis dificil ós labregos conseguir. un
nivel de renda digno coa súa producción de carne tradicional. Por outra
banda, os consumidores cada vez .
ñanse menos do que comen. Isto
levoume a pensar que cumpría un
novo sistema de relacións entre o
campo e a cidade, entre os productore
os con umidores.
···············e

¿Cales son as causas deses probl'emas?
Dende hai anos as familias veñen
dedicando unha parte menor da súa
renda á alimentación. A competencia
ñxose máis forte debido .a que
. aumentou a producción (tanto galega como exterior). Ademais, a distribución cada vez ten máis poder por
estar máis . concentrada, presionando
os prezos á. baixa.
Explícanos algo máis estas
razóns.
Hai anos ó redor do 40% da renda
dunha familia empregábase na alimentación. Hoxe esa porcentaxe

sificación para. sobrevivir. Producir
moito máis para 'gañar moito menos.
¿E todo isto a qué levou?

.Á aparición de crises alimentarias, e
a que cada vez a xente se ñe menos
do que come. Antes asociibase calidade alimentaria ó sabor do alimento. Hoxe asóciase calidade alimentaria
non tanto a iso como á súa salubridade.

Rivas Aldegunde
Esta serie de aspectos levaron. cer-·
tos productores e consumidores a
buscar un novo sistema de relacións.
Sempre se fala de · que os pequenos
productores · fan productos de alta
calidade, pero iso non . s~ ve recompensado no mercado. Os prez.os que
reciben eses labregos son igual ós de
hai vinte anos, pero en pesetas
correntes. Isto é, sen ter en conta o
aumento do custo da vida. No u tras
palabras, recíbese moito menos pola
mesma producción.
Ese novo sistema de relacións é
a necesaria resposta creativa que
toda crise necesita. ¿En que consiste esta resposta e como aparece?
No que eu coñezo, hai varios países em~opeos que teñen moita tradición -na ·venda directa e~tre produc-

Cómpre
muda-las
relaéións
campo-cidade
tor e consuniidor. Máis preto de nós,
estas iniciativas empezaron por parte
dos consumidores das grandes cidades creando grupos autoxestionari~s
de consumo, grupos de consumo responsable, alternativo, ecolóxico ...
Trátase de que o consumidor t~ña
un contacto directo coa forma en
que se producen os alimentos que
consumen. Para iso falan directamente cos productores, visitan as explotacións ...
A cambio desa produción máis
esmerada, o consumidor págalle un
prezo máis alto ó productor. Ese
maior prezo orixínase en parte graCias á inexistencia de intermediarios

e a que ese consumidor está disposto
a pagar ·un pouquiño máis por esa
confianza.

As vacas (un rebaño de vint nai )
están todo o ano ó aire libre na s rra
dos Aneares. Os xatos están sempre
coas vacas, alimentándose do leite
·
que maman, do pasto e de cerea1s.

...;Qúe experiencias con-e·c es na
nosa terra?
·Móstrolle a miña explotación e máis
Do que máis coñezo atópase . en c9mo produzo á xente que me visita,
Lugo. Ali hai un grupo de consumo
para que vexan cómo se crían os
que recibe alimentos de labregos tra- xatos . Quen queira pode "apadriñar"
dicionais ou artesáns. Tamén hai - un e facerlle o seguemento . dende
vanos
productores
ecolóxicos.
que nace ata que vai ó matadeiro.
Coñezo un gandeiro de leite que fai
queixo e iogur ecolóxico (e ademais
¿Como fas para facerllo chegar
asegúroche que está moi rico) e que
á xente?
serve directamente o consumidor.
Teño contratado cunhas instala'cións homologadas o · envasado da
E, ademais destas, está a túa
mma carne, e preparo uns lotes de
experiencia coa que comezas
dez quilos repartidos en bandexiñas
xusto agora.¿En q~e consiste?
Fixen uns folletiños para dar . a de medio quilo que levan algo de
todo: chuletas, filetes, carne para asar,
coñece-lo producto neles poño "isto
non é carne .. .isto é saúde". "Degustar guisar e cocer... N este envasado
saúde" é o que quero ofrecer dende a aguanta un mes no frigorífico ou ben
pódese conxelar. Os lotes sírvoos
miña explotación. Produzo de xeito
natural carne de. tenreira e ofrézolla directamente a domicilio.
Se alguén está interesado pode visidirectamente ó consumidor para que
ta-la
explotación en Piorneda ou
saiba o que come. Busco confianza
entre o consumidor e mais eu.

chamar ó 670 300380.

e········· ·

AC 1UALIDADE

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

EU NON SEi. ..

Eu non sei moitas causas, vaia, non sei se é que non sei, ou se simplemente non
entendo, ou se hai alguén que non quere que eu saiba.
Ou se sei, pero non quera ere-lo que sei.
Non sei por qué un barco cargado de material perigoso navegaba a rente da miña costa,
porque xa /les dixen cando racharon o Casón e o Mar Exeo que eso me daba medo. Non
sei qué levaba ese barco, aínda que o preguntei varias veces, pero por veces dinme .q ue
non é perigoso, outras mándanme non. toca/o, nin cheira/o, pero logo póñenme
máscaras de papel ¿para que eu non o contamine? Porque con esa mascara eu respiro,
¿ou non debía?
O MEU CURMÁN INCOMODOUSE
Non .sei cándo volverei.ve-los percebes que tiña no Roncudo, nin os
arroaces no Rostro, nin os polbos ou
as nécoras. Din que nuns meses, pero
eu non sei de quén van nacer, porque
as nais morreron afogadas . nunha
cousa negra pegañenta e sucia que eu
non sei cómo chegou; porque había
un home que dicía que non ía chegar, que estaba lonxe, .baix:o control,
que non facía falta que axudase ninguén. Pero logo vin que estaba na
rniña praia, a de Cedeira. E eso non é
lonxe.
Por eso non sei por qué viñeron
tantos barcos estranxeiros, por qué
e tán chupando esa porquería agora e
non facía falta hai quince días, cando
aquel petroleiro se afundiu. ~on sei
por qu,. non o chamaron uns días
ant , mentres o barco paseaba batendo contra a ondas do mar, ás veces

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

_

cara ó norde, ás veces cara ó sur. Non non o sei, así que pregunto. Pero non
sei por qué a costa de Bélxica, con ser · me saben dicir nada.
Non sei se van pagar suficiente ou
tan pequena, precisa e ten barcos
anticontarninación e a rniña non. non, porque eu non sei taxar canto
vale unha praia, un paseo marítimo, a
Non sei se é cuestión de cartos, de
saúde dos de Muxía~ un golfiño, un
dignidade, de conci~ncia ou simplearao, a depresión do alemán de
mente de desidia.
Camelle', a súa vida, ou as dunas de
Non sei por qué meu curmán porCorrubedo. Eles deben saber, porque
tugués está enfadado con ese home
non o preguntan. E supoño que
da tele e se empeña en contradicir o
pagarán todo eso, porque dixeron
que el di: que non é combustible do
que había que calar porque os cartos
barco, que está cada vez máis preto,
que o vento o vai traer... ¿Estará estaban xa na mesa. Aínda que a dona
enfadado porque o home da gomina
do hostal. de Corme díxome que este
o mandou levar cara á súa praia?
ano non lle vén ninguén e a ela non
Non sei qué pasou cos meus peille pagan ... Eu non sei. Tampouco sei
xes, os que tiña mar dentro, porque
con qué vai paga- la señora Josefa o
eses tamén son meus, pero ninguén · turrón, porque estes anos a pensión
se preocupa deles porque 1'.lºn se ven.
Como dos que viven entte augas, ali
onde está quedando esa cousa pegañenta e asquerosa. Non sei qué lles
pasará cando coman os pegotes
negros. Quizais enfermen, pero eu

non lles daba e mercábano co extra
do peix:e que sacaba o señor Manolo
saíndo algunhas noites.
. Hai moitas máis cousas que non
sei. Non sei ónde está o armador, nin
se o capitán tiña razón cando pediu

Xavier López Mariño (Vigo)
leva- lo barco a porto, nin por qué
tardaron
tanto
en
decidirse.
Dixéronme que era cuestión de cartas, pero eu non sei se serían tantos
como para compensa-lo que pasou.
Ó mellar é que non é cuestión de
cartas, senón do dono dos cartas.
Pero eu non o sei.

Non sei
cándo irnos
poder deixar
de chorar
e comezar
.
a organizarnos
como pobo

pero eu non creo que hax:a en Galicia
·200. 000 persoas con mala fe, aínda
que podía ser, porque eu xa non sei
nada. Non sei cándo irnos poder deixar de chorar e comezar a organizar..:.
nos como pobo, para que nunca máis
. teñamos que berrar "¡Nunca máis!".
Non sei cándo terei valor para
leva- la miña filia a que coñeza a nasa

¿HAICHE DIFERENCIA?
praia do Pindo ou a de Sardiñeiro.
Tampouco sei qué diferencia hai
Nin tan sequera sei se poderemos ver
entre as víctimas do terroris.µio etarra
Ons ou Cíes no verán. Porque non
indiscriminado e as víctimas do
sei cómo vou contesta-los porqués
terrorismo ecolóxico indiscriminado.
dunha nena de cinco anos, cando
O meu irmán di que é unha cuestión mirando o mar se non hai por que
ninguén contesta os meus. Nin
alarmarse, por qué hai . homes que
de motivacións. E eu non sei qué
sequera sei cándo saberei algo, nin se
sorrín atnplamente nas manifestadiferencia hai entre as motivacións
cións se esto é unha catástrofe, por o saberei ...
ideolóxicas e as económicas cando
Remato de escribir, pero con cada
qué hai políticos que aproveitan a
ambas rematan en barbarie. Non
situación en lugar de organizarse e pada que lle dou ó fu.el vénme unha
quera e.ampara- las dores.. . Pero
marea de novas preguntas, así que
algunha diferencia máis debe haber organizar solucións. Canto máis
tempo
pasa
menos
s-erá
aquí
o
aprodecido mandarlles unha carta p trocando o señor de negro fai fotos con
algunhas víctimas inocentes e con veitable. Non sei por qué de repente . leada ós Reis Magos pedíndolles tres
se xunta tanta xente en Santiago se , desexos: algunhas respostas claras,
outras non. E non é que eu pense
unha indemnización. moral e un par
que as fotos arreglan algo ... , pero non hai dous competentes gobernos ocu. pándose de todo. Non sei se dicir
de pas novas, para seguir sacando a
o sei.
E falando de fotos, tampouc? sei
"competentes" ou "compitientes"; e merda que eses homes me botaron
por qué hai persoas que choran di o meu veciño que teño mala fe,
(¿votaron?) entre as rochas.

e············

A . marea vermella
Estaba escoitando o outro día -debo confesa-la vea masoquista- a tertulia de Radio
Nacional que contaba cun autotitulado "humilde informador" de Camariñas cando acusaba veladamente á plataforma Nunca máis de dicir outras causas á parte do seu lema. "Allí
había banderas rojas y ponían CIG" sentenciou o "humilde informador" acusado de
corrupción hai uns anos. Os tertulianos concluíron que unha das caras máis preocupantes
desta situación era o posible ascenso do Bloque e cómo podía afectar tal cousa á cohesión
de España: o perigo é a marea vermella. Pero que ninguén se preocupe: o pegañento fuel
hanos ter ben cohesionados a todos durante ben tempo. Especial cohesión ofrecen os traballadores da empresa Tragsa, a 42 euros o día. Por certo, os anticohesión mandan os seus
militantes a limpar praias. Ha ser outro disparate dese partido cun líder "psicológicamente
desequilibrado, ya lo conocemos todos" , diagnosticaron na emisora dos bispos. A solución pasa por que a constructora Mahía lle bote un pouco cemento enriba ó Prestige. Alguén vai saír gañando sempre.
Aldegunde Quiñones

O maio
¿Que apostamos -oxalá perda- a que toda esta costra da morte non ten traducción electoral? ¿Que repercusión vai ter toda esta incompeteneglixencia? Dous exemplos: unha
praia de Muxía. Os voluntarios limpando, os do lugar, mirando coas mans nos p~tos (corría
o ruxeruxe de que se non, non cobraban as subvencións). Un visitante ousa dicir " ¡e F~aga,
cazando! " " Ai, os compromisos son os compromisos". Os mesmos que lle fixeron perdelo equilibrio ó presidente da Excma. téñenlle dedicada unha placa diante do Concello.
Han v~lver votarlle. López Veiga, famoso autor das frases "vamos a tener una marea negra
del copón de la baraj a" ou "sacad ese barco de ahí de una puta vez" ofrece unha charla en
pleno olio do furacán sen que se oia unha voz máis alta ca outra. Tanto ten que o goberno delegue nun sandeu que non sabe a diferencia entre paralelo e meridiano ou que cifra
a m anifestación de Santiago en 3000 persoas. Tampouco que esta historia se escriba con
ausencias. H a ch egar maio e ha seguir sendo inverno, porque nós sómo-los pobres do pobo europeo.
A ldegunde Quiñones
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Xosé Chao Rego

O PAPA DE HITLER

Malia ser autócrata, o papa Pacelli
gozaba dunha auréola popular consi·derable. Pero ~n 1963. apareceu unha
~· obra d~ t~atr;~éi~ ·-ftbff;'Bóéflh';¿f~ú"'·-~Vigaíro, que volve t_er actualidade,
pois Costa Gravas fixo un filme sobre
a cuestión. Decisivo é o libro de Johri
Cornwell, que subtitula: A verdadeira
historia de Pío XII, editado por
Planeta.
O Vigaíro onxmou un mmenso
escándalo do que o Vaticano tratou
de desfacerse, negando ou xustificando: o Papa non tería outro remedio
que calar por µ.on poñer en perigo os
xudeus de Rom~ perseguidos por
Hitler. O sorprendente ~ que -di
Con~well- , nin iso fixo, pois a maioría de hebreos romanos pasaron ós
campos de concentración coas súas
fatídi~as c.onsecuencias.
Algo máis ca un episodio
Pensabamos que se tratara de algo
esporádico a pesar de que a denuncia
de Hochhut "presentaba a Pacelli -de
forma inadmisible, pensaba a maioría
dos católicos-, coma un cínico cruel,
máis interesado por salva-los bens da
Santa Sé ca pola sorte dos xudeus".
John Cornwell investigou coa
intención de desmentir acusacións,
pero a abondosa documentación
presenta uri Pfo XII antisemita de

vello, que fixo o imposible por non
ferir ó Fühter chegando a establecer
un concordato co dictador nacionalso~ialísta. ·É: fuá:is·, eri~ desiootdo coa
maioría do episcopado alemán, foi
liquidando o partido católico do
Zentrum, para que o · Catolicismo
romano non se implicase en política.

Omaterial
reunido
conducía a. ,unha
acusac1on
aínda máis grave
Conmoción afectiva
Di o autor: "A mediados de 1997 ,
cando me aproximaba á fin da miña
pescuda, atopeime nun estado que só
podo cualificar de shock moral: o
material que fora reunido, que supuña a investigación máis ampla da vida
de Pacelli, rion conducía a unha ex oneración, serrón polo contrario a
unha acusa.c ión aínda máis grave
contra a súa persoa".
En efecto, "analizando a súa carreira dende principios de século, a miña

pescuda levaba á conclusión de que
protagonizara un intento sen precedentes de reafirma-lo poder papal, e
que ese propósíto conducira a Igrexa
católica á complicidade coa forza
m áis escuras da épo ca" ."Batín con
probas, a~emais, de qu e Pacelli amasara dende moi cedo unha innegable
antipatía contra os xudeus, e de que
a súa diplomacia en Alemaña nos
anos trinta o levara a traizoa-las asociacións políticas católicas que poderían opoñerse ó réxime de Hitler
impedindo a Solución Final" .
Consecuencia lóxica
Continúa: "Eugenio Pacelli non
era un monstro ; o seu caso é m oito
máis complex o, m áis tráxico. O interese· da súa biograñ a reside n a fatal
combinación de elevadas aspiracións
espirituais en conflicto coa súa esaxerada ambición de poder e con trol. O
seu non é un retrato do Mal, serrón
dunha fatal fract.u ra m oral, unha
separación extrema entre a autoridade e o amor cristián. As consecuencias desa escisión foron a confabulación coa tiranía, e en derradeiro
termo a complicidade coa súa violencia"
¿Era conveniente escribir este
" Faladorio"? O lector sentenciará.

_.
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O NOSO TABOLEIRO

FESTA DO LUME
Sábado, 1 de febreiro de 2003
Lugar
Parroquia de Galegos
Horario
(Lugar do Pazo-Casa das Monxas)
-Dende Ordes, dirección Ponte Carreira (10 Km),
-Dende Lugo, Ponte Carreira-Frades (10 Km)
10:00
Asemblea anual da Asociación Irimia
12:00
Relatorio: Organiz ación territorial e desenvolvemento: comarca, concello e parroquia no futuro de Galicia, por Xosé Luís Barreiro Rivas.
14:00 Xantar compartido:
16:00 Eucaristía
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ACOllEA A OVEN VEN· PERTO TAMtN DE PROCURAR A QUEN PAECJSA
DE NÓS. OSCAMu'los SON DE IDA E VOLTA; TOOOS OS CAMIÑOS DO
MUNDO DEBEN SEA ANDADOS. PARA OUE VEÑA O SEU REINO.
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SOMOS IGREXA

Antón Martínez Aneiros

¡FELIZANINOVO!

Queridas amigas e amigos.
E noraboa .tamén, dun .x eito mm
especial para as galegas e galegas que
participan de "Somos Igrexa". As
galegas e galegas que dende hai anos
veñen cantando, Romaxe tras
Romaxe: Érgue-los pobres e humildes / pois de todos e-lo dono /
poderosos e caciques / perden o
mando e o trono.
Noraboa porque en "Somos
Igrexa" se están a dar cambios significativos á busca da participación dos
laicos sen trabas na Igrexa, tamén na
preparación doutro Concilio. A
necesidade destes cambios xa se viña
notando había algún tempo, pero a
cousa fi.xose máis evidente coa celebración do Encontro de Madrid.
Daquela díxose: Despois disto, etapa
nova con estructura suficiente que
garanta a continuidade deste proxecto aberto a todos.
Pois agora estamos a dar comezo a
esta nova etapa na que Galicia resulta elixida, entre as demais nacionalidades e rexións do Estado, para

que a está demandando un sector
encargarse durante os vindeiros dous
anos de levar a Secretaría Xeral e de , cada día máis numeroso da sociedade
organizar o primeiro Encontro bia- en moitos países do mundo.
nual estatal ó remate do ano 2004. A
Quedan aínda máis cousas relativas
cousa haberá que entendela coma á organización que iremos vendo nas
unha oportunidade para "Somos vindeiras semanas. En primeiro lugar,
Igrexa", tendo en conta que o
o que se refue a unha campaña sobre
Encontro coincidirá coa celebración o proceso conciliar que se pretendo ano santo xacobeo.
de facer entre xaneiro e maio. Seguro
Pero esta elección de Galicia non que nos pode ofrece-la ocasión de
vén imposta dende fóra senón solici- chegarmos a grupos, colectivos, pertada, na confianza de que a vai acep- soas que terían disposición de facer
tar, porque os electores sabían que algo pero precisan de alguén que
Galicia é un campo fértil, con moitas llelo diga ou os chame. Este será
e ricas experiencias, as máis delas labor inmediato dos que nos chamavivas, dende os anos do postconcilio mos cristiáns de base.
ata hoxe. E esta vai ser outra, pero
Que o 2003 sexa tempo de Boa
considerámola moi importante por- Nova e de vencello entre os grupos
de crentes galegos na acción cara ó
futuro, dende Vigo á Coruña e dende
Santiago á Lugo pasando por
Ferrolterra, todos co corazón cheo
de alegría, porque o Espírito de Deus
seguro que está presente e actuando
no medio.
Igrexa galega pasota: ¡NUNCA
MÁIS!

Estanse a dar
cam-bios na
participación
dos laicos

e
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

¡Felis 2.0 03!
¡Felis 2003!, que así é com o se di na costa máis chapapoteada.
Hoxe n on irnos falar de seseo, pero si da lingua dos mariñeiros, e ímoslle
dedicar unhas liñas a un poeta que falo u con seseo, porque naceu en N oia, el
é o homenaxeado este ano o Día das Letras Galegas: Avilés de Taramanc?s. É
de Tammancos porque ese é o nome da súa aldea natal, a dous quilómetros de
N oia en dirección ó Porto do Son. Pero o noso recuncho non é ullha sección
de xeograña senón de lingua e, por extensión~ de literatura.
O noiés, que falaba con seseo e gheada na súa infancia, marchou a Colombia
en 1960, on de escribiu un: par de libros; nos 80 volveu a Noia e ali seguiu
publicando ata o ano da súa morte (1992). Destes-últimos anos achegámosvos
uns versos do seu libro A s torres no ar:
N a outra banda do mar constrúen un navío:
o martelar dos calcifates resoa na mañá, e non saben
que están a construír a torre de cristal da miña infancia .
non saben que cada peza, cada caderna max istral
é unha peza do meu ser. Non saben
que ·no interior da quilla está a médula mesma
da miña espíña dorsal; que no galipote a quencer ·
está o perfume máxico da míña vida.
Que cando no remate ergan a vela, e a enxarcía
tremole vagarosamente no ar
será o meu corazón que sinta o vento,
sera o meu corazon .
I

/

¡Ben bonito que é o poema! Claro, era ben coñ ece-lo significado de tódalas palabras para que se comprenda o que quixo dici-lo autor, ¿non? Quizais
os do interior teñades/teñamos máis problemas; irnos .ver, os calafates son . os
homes que teñen por oficio· calafatea-las embarcacións ... Quedastes como
estabades .. . Vaia, isto· é 'tapa-las xuntas da emb arcación, e normalmente fano
con estopa e brea.
¿E as cadernas? Sonvos como as costelas do b arco, esas pezas curvas qu e form an a súa estructura.
Uns versos máis abaixo nomea a quilla e identiñcaa coa médula da súa espiña dorsal, pois si, a quilla é esa peza de made--ira, ou de ferro, que vai na parte
inferior do ·barco, de
proa (a parte dianteira do barco) a popa (a
parte · traseira), . ela é _
como a súa columna
vertebral. E a enxarcia que abanea no
aire son os cabos do
navío, especialmente
os que suxeitan os
paos.
Aí vos deixamos
vagando e vagando
ata a nasa próxima ·
cita. ¡Que Eolo nos
axude ... !

O CANTAR DO IRIMEGO
1. O irimego que non queira .
permanecer coma un carca
ha procurar informarse
de que é iso da comarca.
2. A penas hai en Galicia
cuestións que sexan tan vivas
e que teñan quen as trate
como o fai Barreiro Rivas.
3. Pra abordar temas de so na
Irimia ten o costume
de convidar entendidos
para a Festa do Lume.
4. O día un de febreiro
-véspera da Candeloriaa Galegas viaxamos
cheos de an,sia e euforia.
5. En Galic1a, a comarca
é proxecto indispensable
ó que os políticos dan
tratamento miserable.
6. Máis de douscentos concellos
funcionan bastante mal
e resulta mala e cara
a xestión municipal.
7. Galicia ha decidirse
sen pausa nin requilorio
a face-la ordenación
pendente, do territorio.
8. A división de Galicia
-provm c1as e mumc1p10sdurante máis de cen anos
foi levando a precipicios.
9 . A parroquia entre n osoutros
en crise está, mais non m a rta,
e leva centos de anos
petando forte á porta.
·1 O. Provincia é un invento
que sempre funcionu mal:
non a favor de Galicia
senón do poder central.
11 . Pra discuti-la cuestión
O día un de febreiro
contamos coa gran figu.ra
de Xosé Luís Barreiro.
12. A comarca está agardando
que a descubra o irimego
se non quere quedar xordo
ante a realidade, e cego.

