Moitos mandábano
calar, pero el berraba
aínda máis alto.
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FÁTIMA PENÉLOPE

o sur de

África está especiahnente poboado de portugueses , os galegas
do sur, tan semellantes a nós en todo, no profundo, na urdime
esa que nos fai persoas e pobos singulares. Batemos con moitos deles e resulta triste, quizais natural, como raza atlántica itinerante, a renuncia en menos dunha xeración á súa propia lingua. O ·inglés é poderoso, e fai estragos na xente nova e na
menos nova: moitos matrimonios portugueses falan entre eles
en inglés, e rtun bo inglés.
Pero queda a Fátima. A Fáti.ma é como .a Penélope aquela de
Ulises, . que teda e destecía para gañar tempo. Leva entre
Capetown, Luderitz e Walvis Bay máis de corenta anos traballando nos seus bordados, co seu home a navegar polo
Atlántico Sur, agardando polo gran momento final. Sempre
co corazón na
Madeira,
no
Portugal mariño,
na Illa á que sabe
que · volverá. E
todo é provisorio:
a casa, por máis
que sexa propia,
non é a definitiva,
e o que merca é
para levar. E hai un
espremedor
sen
desembalar
na
gabeta,
unha
c:;ubertería
sen
estrear e uns 1nanteis encartadiños
no paquete: para o
regreso ó útero, á
Terra que a agarda.
A Fátima canta todo o día, cantos de Sión en terra estraña,
cantigas da Madeira no medio do deserto africano, e reza cantando, en portugués florido, e en portugués vive na súa casa
coa súa filia tetralingüe o tempo de espera polo retorno.
Contratou a televisión de satélite, para ve-la RTP, e cando
botan música da terra, algo se lle remexe dentro, para de tecer
e ponse a bailar no medio do cuarto de estar. Tecendo e facendo queiques, facendo acopio do que alá precisará, seri apuro,
sen acougo. E, curiosamente, ten amigos pretos, negros, 6s que
convida á. súa casa, algo impensable en moitos dos portugueses asimilados á branca minoría local, branca e incontaminada..
A Fátima é a cantora da parroquia católica. Ela comeza e o
resto vaina seguindo como pode. Porque a misa, que é en
inglés, leva os cantos en portugués da Madeira, digamos qu€
para non perde-lo aire, para _devolverlle a moito do persoal
presente o sabor antigo das propias raíces. E despois volve á
casa, e_segue a tecer e a cantar. E a agardar.
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lo ECO

Xela lgrexas Álvarez

¡Benia os que creron sen ver!
¿De que nos falan cando din que creamos sen ver? ¿En que ternos que
crer exactamente? Hai moitas crenzas que non semellan facernos ben,
e tamén hai diferentes maneiras, e algunhas non moi boas, de vivi-las
mesmas crenzas. O mundo da fe faise complicado cando se xunta á
nasa vida diaria. Penas, traballos, angurias e o tempo escapando de
seguido. Os días pasan, e aliando para atrás vemos unha vida que, de
poder, máis dunha vez cambiariamos.
¿Cal é o centro da miña fe se a miña vida é unha marea de horas incómodas, traballo feito a desgusto e a sensación dunha vida perdida?
Teño un traballo que me dá para vivir, teño saúde e sigo viva, ata teño
xente que me quere, e, aínda así, o desánimo cunde en rriin. ¿Fáltame
fe ou sóbrame ego? Gustaríame poder mira-la vida de fronte e dicirlle:
"~quí

estou, prepárate, estou disposta a vivirte e gozarte". Pero ... non

dou crido nesa felicidade se non a vexo, teño que mete-la man no costado dunha vida que aínda non elaborei e que, polo tanto, non existe
máis ca na miña imaxinación. ¿De onde conseguir forzas para levala a
cabo?

A CLAVE

Francisco Xabier Martínez Prieto
Xn 20, 19-31

Recibide o Espirito Santo
A preocupación profunda de Xoán é a fe, e a mirada de fe de Xoán vai máis alá de visións milagreiras que poñan o punto de
atención nun Xesús que atravese portas e pare_
des, ou que amase as feridas en sinal de prodixios.
A profundidade de Xoán quere contaxiárno-la experiencia dun Señor que se fai presente sempre e en tóda as si-ta-ac-i_óns. El está
"no medio" dos .seus discípulos e do sea mundo (acampado, encarnado). Vivi-la súa presencia lévanos a un
~

ª8 ~

e~.s.o. Desde

a realidade pechada e de medo no lugar de reunión dos discípulos, Xesús invita a abrirse con valent'a a1J nha misión que se fai
posible gracias ó Espírito. Os discípulos historicos de Xesús representan a tódolos crentes do futuro qu:e contamos co Espírito
para superar os nasos medos, para poñer en marcha a misión da evanxelización e construí-lo Reino.
Tomé é o gran paradigma da fe neste evanxeo. A fe fai posible o imposible. O que non ere carece do mellór instrumento para
coñece-la verdade. Acceder ó Xesús resucitado é unha experiencia aberta a todos, pero non só os con fe o acol i1e árí .
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APENEIRA
1º DÍA INTERNACIONAL DE .A CCIÓNS DE
BOICOT CONTRA A GUERRA - 15 ABRIL
2003. A meirande parte das nacións do mundo contribúen economicamente ás
políticas exteriores dos Estados Unidos mediante o consumo e o uso de servicios
estadounidenses. lsto incrementa o fluxo de recursos económicos cara os EEUU, e
permite que o seu goberno actúe como o está ·a facer na actualidade. Co boicot ós
productos estadounidenses podemos reduci-lo fluxo económico cara ós .Estados
Unidos. Consumamos para a paz ata que cambie a súa política: están en contra do
protocolo de Kyoto para reduci-la emisión global de C0 2 e outros gases de efecto
invernadloiro, a prol dos (seus) ensaios de armas nucleares, do escudo de misiles
balísticos, ...

Os falcóns que teñen secuestrada a presi.dencia de Bush · quérennos facer crer
que AS

ARMAS NUCLEARES DE EEUU SON
BOAS"· porque "disuaden" os
11

perversos; as malas son as que eles sinalan en cada arroutada. Neste país son os
primeiros polo número destas bombas e
pala capacidade de destrucción. Con esa
falacia EEUU non só produce e arma a
Bin Ladens e Houseins, senón que está a
envalentonar ó seu émulo Israel, que é o
que máis capacidade militar ten naquela
rexión, tamén estes "teñen que eliminalas
segundo o tratado de non proliferación,
pero a súa desfeita moral é utilizar dúas
varas de medir. Na foto, a Cúpula da
Bomba atómica, o único edificio que
quedou en pé en Hiroshim·a.

Na primavera mergullámonos no mar
magoado poi a desidia humana· e no que

AVILÉS DE
TARAMANCOS proxectQu
a súa dore os seus derradeiros soños.
Na carpeta debuxaba un veleiro con
bandeira galega e introducía estes versos: "Un gume negro acaba/ de me ferir
a xuventude./ Vede a roseira nos acanti·lados!/ Fermoso o sangue novo/ abrindo
ü

cráter/ no esternón do tempo". E

vibramos con este pulo da primavera
despois da negra treboada do outono:
"Os barcos aran ouros na poeira do sol,/
e vén a miña nau trazando a súa/ derro11

DÍA MUNDIAL DA LIBERDADE DE
PRENSA", o 3 de maio, lembramos 27 xornalistas asasinados, 118 pechados
No

na cadea polos poderes, 692 detidos, 1420 sufriron ameazas, todo isto no 2002. Só
en Latinoamérica foron agredidos palas forzas da arde 248. O galega Xosé Causo
asasinárono hai poucos días en Iraq.
'Moitas veces son enviados palas axencias a rexións con alto risco, mal pagados, .
para adentrarnos nos infernos máis quentes do mundo sen deixa-la comodid.ade do

_

noso fogar.

•

ta inexorável: O tempo é un suspiro".
Dende o berce marcado polo mar: a·mili
no Ferrol, estudiou Náutica na Coruña ...
Como homenaxe, este acrílico sobre tea:
"Peixe vermello", do seu paisano de
Noia, Alfonso .Costa.

Alfonso Blanco Torrado
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

OS EMIGRANTES fan
medra-las comarcas, non só no padrón
de cada concello, senón na creación de
vida e futuro. No 2001 xa eran 35.152
cidadáns (8.540 indocumentados) os
que convivían aquí connosco. Máis da
metade son latinoamericanos (colombianos, arxentinos, venezolanos ... ), .se be~

ARXENTINA celebra elec-

destacan tamén os portugueses: 8.928.

cións, o 27, despois de anos de "deserto"

Hai comarcas m·áis beneficiadas: Verín

que levaron o 580/o dos 36,5 millóns de

(769), O Barco (605), a Mariña (Viveiro,

habitantes á pobreza máis arrepiante: o

Burela e· Foz) canta máis de 1000,

seu salario mensual de 122 pesos hai 8

Monforte (486), Oleiros (447), Arteixo,

anos, agora só 70, cando a cesta da

Vilagarcía ... A súa presencia aínda inflúe

compra é de 728 pesos mensuais, só

pouco na natalidade; pois aportan só o

posible para 6 de cada 10 familias. As

3,020/o dos 11acementos.

-o D

diferencias son abismais: o 100/o máis
rico da poboación leva o 37,40/o, men- ·
tres o 100/o d.os máis pobres só canta
cun 1,40/o. Na foto, Álejandro García
. Fuster, presidente da Asociación Hispano
Arxentina de Galicia con sede ·en
Santiago, que asesora os centos de
retornados para a súa integración aquí
igual ca "Arxentinos no Exterior" ou o

O 1 DE MAIO enxerga moitas páxina.s da historia social e política do
naso país e segue a denuncia-la inxustiza que sofren hoxe os obreiros galegas que
cobran ó mes un 200/o menos ca no restq ·da Península; esta cifra que medra ata o
480/o se comparamos con Euskadi. lsto está a provoca-la emigración (1.800 só no
2000 e o 680/o na construcción) de moita xente nova. Os destinos: Canarias, Euskadi,
Catalunya ... Na foto de Xurxo Lobato un sindicalista histórico, Rafael Pillado, do
Ferrol, que estivo na cadea de Carabanchel polo xuízo dos 23.

"Centro de Arxentinos en Galicia".

AS PERSOAS
DISCAPACITADAS
seguen a ter moitas trabas para poder
acceder ó trabal lo. Só un 150/o o cons.e.:.
guen e, a miúdo, resulta de peor calidade có do resto. A Xunta ten censados
máis de 170.000 persoas que sofren
deficiencias: o 570/o discapacitados físi cos,

6 13,60/o sensoriais (divididos

nun

520/o de cegos, e un 480/o de xordos) e o
Coa primavera . programamos saídas á natureza e hoxe subimos á Serra de San

28,60/o restante con algunha minusvalía

Mamede, no concello de Vilar de Barrio, convidados polos "Amigos dos Milagres e San

psíquica. A pesar da demagoxia e das

Mamede", para pernoctar nas Corcerizas, (na foto o seu albergue xuvenil de 40 pra-

fotos políticas deste "Ano das Persoas

zas). Nesta

AULA DA NATUREZA

mergullámonos en moitas das

súas facianas: a enerxía que consomen é renovable: unha minicentral, paneis solares,

con Discapacidade", a ve rdade é que
non se est á a cumprir coa lei que abriga

un aeroxenerador que funciona co vento e a combustión da biomasa do contorno.

a contratar un 20/o de persoal discapaci -

Tamén as novas obras·están bioconstruídas con materiais naturais da zona segundo

tado nas empresas de máis de 50 t raba -

biodeseños que .son pioneiros no país. Outro camiño para o desenvolvemento rural . lladores e un 30/o nas administracións.
dende os recursos da comarca.
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CHEGA A HORA DA VERDADE

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00 .
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAG.0 DE COMPOSTELA
Teléf.: · 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88
~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf. : 91 - 31 O 48 30
Fax:
91 - 31O48 30
~~ Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28
~(o Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 3716
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 9.8 6 - 22 oo 50
Fax:
986 - 22 04 74

(t Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 429 37 43
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02 .657 58 99
Fax :
02.657 58 99

(t Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
986- 85 7918
Fax :

(t Praza de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982 - 41 60 33

_

Estes días os partidos políticos apuran os últimos trámites para a ·
campaña das eleccións municipais e está a punto de empeza-la
campaña oficial. Claro que levamos practicamente xa un ano en
campaña, con polémicas políticas e sociais das cales o electorado
tivo oportunidade de tomar boa nota: desde o decretazo de
medidas sociais, posteriormente anulado case por completo, ata o
·desenvolvemento da guerra de Iraq, pasando polo suceso que
nos afectou máis de preto, o afundimento do Prestige.
Os tres principais partidos concorren con diferentes expectativas. Para o
Partido Popular trátase de mante-lo predominio do seu poder local, pero
con certos matices.As súas expectativas na provincia da Coruña son pouco
favorables ..Por suposto, seguirá contando co meirande número de alcaldías, arrasando nos pobos pequenos, incluso na Costa da Marte. Pero teme
quedar de terceiro na Coruña e Manuel Fraga imita o xesto de Aznar en
Bilbao, apuntándose como último da lista para salva-la situación. O caso é
que tamén pode quedar de terceiro en Férrol, onde levan semanas dándolle voltas a un pacto co irmán separado Fernández. E tampouco serán os
primeiros en Santiago. E nestas tres zonas xóganse 22 dos 31 deputados
prov1nc1a1s.
Polo demais, nun tercio dos 66 concellos de Pontevedra hai candidaturas independentes presentadas por irmáns separados do PP, que lle poden
facer perde-los tres deputados provinciais que ten agora de vantaxe. E ·aquí ·
vanse nota-los resultados de Vigo e Pontevedra sobre todo, pero tamén o
de· moitos concellos de tamaño medio coma os do Morrazo ou O Salnés,
zonas nas cales o PP progresara no 99. E aínda que respondan os votos de
Cuíña no Deza, os votos da deputación decídense en Vigo e Pontevedra.
En Pontevedra, a fortaleza do candidato nacionalista aproveita a febleza dos
rivais popular e socialista, mentres en Vigo a causa se presenta máis incerta, eón problemas de imaxe para as tres principais listas e con outras dúas
dando guerra.
Polo demais, pouco que dicir sobre Lugo e Ourense, onde non se agardan cambios. Na capital lucense os socialistas están en condicións de responder fronte ás aspiracións da ex conselleira, aínda que estean algo frou- .
xos os aliados nacionalistas. E en Ourense as peripecias da candidatura
socialista na capital non fan prever ningún cambio.
Ás malas perspectivas locais súmanse o mal clima político ó que. se aludía ó principio. No lanzamento da campaña en Santiago, José María Aznar
veu dar ánimos ós .candidatos, cun discurso dedicado inte'g ramente a falar
da Guerra en Iraq para dicir que non debía ser tema de campaña: actitude
perfectamente lóxica a súa. Pero malia o cínico comentario do xornal da
senrazón de que a guerra rematara demasiado pronto para os intereses da
campaña socialista e comunista, pois resulta que a esa invasión lle sobraron
varios días: os que viro.n ~ ~orte de dous xornalistas, un mínimo detalle
dentro da masa de mortos, p~ro unhas imaxes que non se poden ocultar
coma as outras e que lle deron a Aznar unha oportunidade máis de demostra-la súa falta de sensibilidade, a mesma que xa exhibira con ocasión do
Prestige .

O AQUEL

Xosé Lois Vi/ar

FINAL INFELIZ
A guerra parecía que acababa, e non
era
quen
de
sentir
ledicia.
Experimentaba un sentimento encontrado porque as imaxes dos carpos desfeitos indignárano ·s obradamente. Non
se explicaba a si mesmo, e aínda menos
a outros, cómo era que o remate daquela barbarie non lle producía o alivio propio de calquera mente asisada. E non era
así. Mirou para si mesmo, cara a dentro,
un algo arrepiado dos seus propios pensamentos. ¿En que razón humana que
non fose a dos gobernates ó uso cabería
tal d~spropósito?
Un veciño que chamou á porta distraeuno do seu labirinto. Traíalle razón
dunhas xestións a propósito da traída de
augas. Complicábase o asunto e o veciño botaba a culpa toda á neglixencia dos
administradores. Cando marchaba díxolle:
¿E que é o noso problerii.a comparado co da guerra? Se foron avante con esa
toleada pesar da xente que lles berrou
en contra, qué non farán con nós ·por unha miudeza e por moito
que lles protestemos.
Pola noite, e mentres vía cómo fumegaban os cascallos de
Bagdad, sentíase en comuñón estraña co razoar do veciño. Toda
aquela marea humana de indignación para qué caralla servira. A
industria de armamento, seis fabulosas empresas norteamericanas,
facendo o seu agosto; os voitres carroñeiros, falcóns chámanse eles,
repartíndose desglobalizadamente a bolsa e o botín; a diplomacia
internacional convertida nun diccionario de palabras sen sentido; os
vencedores en apurada operación comercial para vende-lo abuso
como liberdade duradeira; o amo do imperio máÍs amo ca nunca; e
aquí paz, acompañada dunha chea de defuntos, e máis alá gloria.
Importáballe xa moi pouco a factura electoral que algúns disque
haberán de pagar. Non hai factura que lave tamaño disparate. Qué
importaba a vida dun dictador malparido cando nada importaban as
vidas dos inocentes. O tiro de gracia facilitoullo o ministro Rajoy
comentando a marte do cámara Causo: "Es una enorme desgracia,
un aconteciminerto lamentable, es mucho más lamentable cuando se
trata de compatriotas". Na patria deste ministro que cataloga as martes segundo orixes e procedencias non lle gustaría recoñecerse
nunca.
Cavilou no . listado inacabable de lugares e problemas que en
adiante poden recibir desta xente un tratamento preventivo. Sentiu
a deseperanza mesta que se coaba por tódalas fendas do seu carpo,
non enxergaba ningún oasis ó remate da travesía deste deserto.
Sentiu un baleiro inmenso e marchou para a cama.

a

N~ ~ ~lAOCYad a.n

\t&us

l,w.)G·~s.

1

&Rtx~ ~ . r~ ~ ~5. ~º~- · -:s~~ lo6.

eeAc.roJ

~

:P/{hG-o

~~ 1>t. CA\IZ

l>t.. ltoJJSE.~D~

.

~Ei(o

AC.Rt Be~ l:>tAmE: m '4.LTAe. -

,.

\

'~JQ._.(

\

1,~ ~~, · ~, Q~
.

z~
a

a_c_¿;

\.ULr

te

o

o.iu ~ o

·k

~ ~s· ~~
.
. f

OJ.u<R

lwlu.s

\\.O"" ·

¡~ ~\;o ~ OWLD
~ ~Voto? -

~7 I .·· ~k~

~ ~ ~· ~ 'K(_a:¿~ . ~U'b
~foo.ca~ &a.

Q

.

()U.~ o<?.~

'-'-<> &~r k

lua.A ~ ..

l=u.. ~

.

. QotlA,~ ~~-kJo ~ ~f,!>
~tctuuwlk JtA&o ~~rk &os ~w ~s..
U>

.

o t(ÍJA.~
~QlMP

Qa~~ ~ ,J &ll.t
to oQQ.o · a,~~ ~ J:,m ,lt>

~

s
'
. ; b~~ ~4 ~tl~ w:u~. ~~r eJ~~.
.

\ Ql\.O

\,\,o

.t~ ~

tuno

~ ~~~ ~ 6 ~l-°
·~
Cl_

.

(f)~ 4lr~ ~ ~~t;lJl,'2_
.Jl

~<a U>\4.~Q:

.

Q

~ q ~He ~q.' ~ ~.\,J\a
\

1 1

di

~~

•

.

Manuel Vicent
.,.

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

CONCIENCIA
chega ata a cadeira de brazos na que
está sentado

este deputado do

Partido Popular que se ve abrigado a
ergue-los pés para non manchar de
plasma os zapatos. A súa alma -queda
luxada de todo. Durante o insomnio
compartido coa súa mullér na cama
tamén lamenta semellante atrocidade
e recoñece q~e esta guerra é ilegal,
inmoral e innecesaria, pero ó día
segúinte érguese co espírito bloqueado e non é quen de condenala publicamente. Coma o

militante

de

Batasuna tamén atribúe esa feroz car-

Esta guerra
.
serve 1maxes
dunha
crueldade
máis alá
de toda
resistencia
humana.
'

Coñezo algunhas persoas cultas e
m oi sensibles que son militantes de
B atasuna. D e feito, aman a felicidade
das sobrem esas en familia, conmóvense cun cuarteto de Schubert e ás
veces dubidan en cortar unha rosa
do xardín por se a feren; tamén acariñan os n enos , lévanos ó parque e ali
botan faragullas de pan ás pombas.
Cando estas p ersoas tan refinadas
·contempla~ a imaxe dunha adolescente coas pernas cortadas ou os
cadáveres destripados por un coche
bomba perpetrado polo terror de
ETA, qu dan horrorizadas, lamen tan
a trax dia, pero séntense incapaces
d a condenaren ab ertamente. De
ontado a tran fir n ó problema políti o va co en re olver qu e a xerou.
Nun a d ra ent ndido esta parálise
mi t rio a do corazón ata qu e non a

_

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

vm repetida no caso da guerra en
Iraq. Coñezo varios deputados do
Parüdo Popular cultos e moi sensibles. Tamén levan os nenos ó parque,
adoran a Schubert e cámbianlle
tódolos días a auga ó canario. Len
poemas de Cernuda, defenden con ·
ardor a xustiza· e cáusalles espanto
calquera clase de violencia, dende a
pedrada dun vándalo contra un escaparate ata o bombardeo masivo sobre
Bagdad. Esta guerra sérvelles imaxes
dunha crueldade máis alá de toda
resistencia humana. Aquí está o terror
dunhas bombas sobre mercados e
hospitais que producen nenos cortados pola m etade, nais gritando tralo
cadaleito dos fillos, m atanzas in'discriminadas de inocentes. O sangue·
escorrega pola pantalla do televisor,
derrámase pola alfombra da sala e

nicería de Iraq a un problema xeopolítico sen resolver que se agacha
baixo unha tiranía do golfo Pérsico.
¿Está a ideoloxía ou a disc;iplina de
partido por riba da conciencia? Ante
un militante refinado· de Batasuna e
un deputado sensible da dereita culta,
síntome abraiado. Imaxínoos a
ámbolos dous no mesmo parque cos
seus fillos botando faragullas de pan
ás mesmas pombas.
Manuel Vicent en El país, 6-4-2003 .

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

o CONFLICTO oo · coNGO
Existen no mundo máis de sesenta conflictos armados con innumerables victimas. Só
algúns son conflictos estrela, na medida na que /les interesa. ós poderes fácticos deste
mundo desordenado que nos toca vivir. Un destes conflictos ó que· pretendemos
achegarnos é o do Congo. fvJoitas víctimas sofren a violencia neste país ante a
impasibilidade dos novas ·m oralizadores dos nasos tempos.
outras, ás etnias Hema e Lendu, no
leste do país. A paz aínda está lomee
no país africano e o calvario de mortes está aumentando día a día.
Un informe ante o Consello de
Seguridade da ONU,, sobre o saqueo
sufrido pola República Democrática
de Congo, recolle os nomes de altos
mandatarios, empresas e particular s
ós que se acusa de aproveitars

da

guerra para obter escandalosos beneficios das riquezas minerais do solo
congolés. Actualmente os guerrilleiros do Movemento para a Liberación .
do Congo (MLC) e dúas faccións
civís

doutro

Agrupación

grupo

rebelde,

Congolesa

para

a
a

República Democrática· do

Kabila, intenta impulsa-lo proceso de

Democracia, dispútanse o control de

Congo conta cunha poboación de

paz. Segundo organismos internacio-

Ituri, unha provincia fronteiriza con

máis de 49 millóns de habitantes . As

nais, ó redor de 200 mil persoas

Uganda que é rica en diamantes,

linguas que se falan son: francés, lin-

morreron como consecuencia direc-

madeira, ouro e outros minerais.

gala, swahili, . kikongo e chiluba. A

ta dos combates. O resto, a maioría,

mortalidade infantil é do 90 por

faleceu de fame ou víctima de enfer-

1.000. A esperanza de vida, 51 años.

midades.

A

Persoas significativas están acusadas
de xenocidio, cegadas pola enorme

A situación sobre ·a responsabilida-

riqueza que se deriva das ricas minas
ugandesas. Moitas son. tamén as

de dos crimes é confusa, de feito a

irnplicacións de países que queren

A guerra no Congo custoulle a
vida ata o momento a .3 millóns de

loita desenvólvese non só entre as

dirixi-la nova orde (desorde) interna-

tropas do Goberno, apoiadas por

cional. Enorme problema o

persoas. De sumármo-las víctimas

Namibia, Angola e Zimbabwe, por

Congo. ¿Cando lle interesará ós

Independizouse en 1960 de Francia.

FAME

E GUERRA

do

caídas no oeste do país, a cifra é aínda

un lado, e os rebeldes, con Uganda -e

EUA? A solidariedade e estas peque-

máis grande. Desde agosto de 1998,

Ruanda como aliados, por outro.

nas reflexións son só algo dunha gran

no Congo combaten soldados de

Tamén dentro de ambas faccións se

denuncia desta situación que vulnera

cinco estados africanos. Tralo asasina-

dan conflictos. Ademais, a rexión está

os

to e morte de Laurent Kabila, a

desestabilizada por conflictos de

millóns de persoas neste país de

comezos dese ano, o seu :fillo, Joseph

carácter étnico que enfrontan, entre

África.

dereitos

máis

elementais

de

e······ · · · ·

ENTREVISTA
CONVERSA CON MANOLO GAf{RIDO, MEMBRO DA
COOPERATIVA DE CONSUMO ARBORE
Queremos dar a coñecer Árbore, unha realidade que xa funciona en Vigo, cun grupo de
familias bastante numeroso nestes intres e aberta a xente interesada,
como alternativa ó consumo.

consumimos e todo está sendo cuesManolo Garrido: Como presidente
do Consello Rector da cooperativa tionado: o aire, as augas, os alimentos
Árbore quera agradecer a oportunique consumimos están contaminadade que me ofrecedes para dar a dos. Algo falla. A través do consumo
coñecer ós cidadáns e cidadás a nosa que é unha arma poderosa de loita
realidade.
podemos cambia-lo que non nos
Árbore. é un proxecto novo porque· gusta pero que ·por falta dé educaa Asemblea Constituinte é do 18 de
ción, de conciencia non facemos. As
X uño do 2001 e xa somos case 190
sociedades móvense fundamentalunidades de ~onsumo (familias), que
. mente por valores económicos.
a unha media de 3 persoas, son 600
persoas.

¿Cal é· a vosa finalidade?
Árbore é un proxecto social que
ten un calado económico, ternos que
demostrar que os cidadáns somos
capaces de construír sociedades que
sexan nosas. Iso o neoliberalismo non
o admite, sen un patrón que nos diga
o que ternos que facer. A finalidade
primeira .de Árbore é o consumo
consciente: as persoas debemos ser
conscientes dos productos que consumimo , cómo se traballan, cómo se
transportan, qué relacións existen
ne e proceso, entre as persoas, animais, planta , planeta, consumidores.
D de que nacemos somos seres que
···············e

O cooperativismo
en Galicia
.ten tinhas
potencialidades
enormes.
Daquela, traballáde-lo consumo desde un punto de vista moi
amplo, non só económico ...
Desde logo. O noso é un proxecto
fundamentalmente ético, con valores

democráticos, de tolerancia e nel
participan persoas con principios
ideolóxicos ou culturais distintos. Un
dos obxectivos de Árbore é fomentalo debate, por exemplo, no tema dos
transxénic~~· Segundo o noso puhto
de vista, nos transxénicos hai tres
cuestións: a primeira é que nun proxecto deste c'alibre pode haber unhas
trahsformacións que irrompen no ·
proceso · de evolución humana de
miles e miles de anos. Hai un principio científico, o de precaución, gue
hai que poñer enriba da mesa e non ·
se sabe nada disto; lévase cunha certa
clandestin:idade porque estes procesos escápanse. das mans dos Estados e
lévanos as multinacionais .q ue estáJ?.
facendo unha serie de experimentos
e investigacións. A segunda cuestión
é que isto vai trastornar a biodiversidade; e a terceira é que moi poucas
compañías van quedar cunha parte
importantísima da producción de alimentos: as sementes, os fertilizantes e
as patentes. Esas 4 ou 5 ·compañías
multinacionais agroalimentarias que
están relacionadas coas farmacéuticas, van mandar máis cá metade dos
Estados .

E todas estas reflexións ¿inflúen dalgunha maneira no voso
xeito de vivir?
Claro. Por poñer un caso: é importante a reducción do : consumo de
proteínas de orixe animal porque son
máis contaminantes para o medio
ambiente, a nosa inxestión é demasiado alta e, producir un quilo de
proteína de orixe animal custa 1O
quilos de biomasa mentres q~e producir un quilo de proteína de orixe

Redacción

Ternos
que ser
conscientes
dos productos
.
que consumimos.
vexetal supón un quilo de biomasa.
Na cooper.ativa hai un certo hábito
de consumir máis pro.duetos de orixe
vexetal e tamén queremos potencialo consumo de proteínas de orixe
mariña, coma. as algas, aínda que non
sabemos os efectos no planeta a
curto, :rn.edio e longo prazo co do
Prestige.
No · tema da reutilización irnos
educando na reutilización das .bolsas
para mercar, os envases, e iso non é
· fácil: é un tema de tempo, de conCiencia e co tema da reciclaxe empezamos con aceite para facer xabón.

¿Est.a des en contacto con
outras asociacións?
Non só iso, qu~remos ver se na
próxima Asemblea entramos nunha
federación de cooperativas como
pode ser Sinerxia, de consumo, de
ensino, de servicios porque eremos
que o cooperativismo en Galicia ten
unhas potencialidades enormes e hai
que premer ás autoridades públicas
para que o apoien dalguriha maneira
. porque supón unha fonte de traballo
, sobre todo para xente nova, e veremos se somos capaces de montar un
foro permanente de economía social.

xente de · fame e os países deberían
alimentar -primeiro as súas poboacións. En cambio, países empobrecidos como Arxentina, que é o 3 º productor de alimentos do mundo, están
producindo para ·as multinacionais,
que teñen exencións e subvencións
. importantísimas para a producción e
a exportación.

Polo que ternos ent~ndido, os
productos de Árbore non só
veñen de productores locais,
senón tamén de Comercio
Xusto.~ . .
Certo, pero centrémonos no pri- ·
meiro. A través de Árbore tamén
queremos mante-la biodiversidade
de Galicia. Como di a frase: pensa
globalmente, actúa localme.nte. E nós
queremos actuar na nosa realidade
inmediata con 3 supostos: circuítos
curtos de comercialización, de non
máis de 50 Km. para axudarmos a ·
fixar poboación nas áreas rurais, que
non se abandonen as aldeas, que non
se perdan os costumes e que non se
saturen as cidades, co aumento de

Os cidadáns
ternos que ser
capaces
de construír
sociedades
que sexan nos~s.

E no "mundo exterior" ¿hai
cont~rriinación, falta de perspectivas,
alguén máis que traballe na vosa
etc. Iso é o ideal, que aínda non se
liña?
cumpre, porque se nect: ; sitan moitos
Nes'tes momentos hai un gran
productores e moitos consumidores.
movemento universal, o anti-globaliEn 50 km. os productos son fresquízación. N el está o ~oro sobre a
Soberanía alimentaria que considera
simas, son pequenos productores,
que hai un problema gravísimo .no · mantense o contacto e contamínase
planeta, p01s cada vez marre máis
menos co transporte.

Para rematar ¿que proxectos
tendes a curto prazo?
Un dos retos que ten Árbore nestes momentos é a maior participación dos socios e socias na súa
estructura e tarefas. Esa é a súa gran
fortaleza, o sermos un punto de
encontro de moita xente e unha
escala de democracia, n on · só unha
ten da.
Pois moitas gracias e unha
aperta
Dirección: R/ Arquitecto Pérez
Bellas, 5 baixo
Horario:
Luns a Xoves:
Venres:
Sábados:

10-13:30h
e 17-21h
10-21h
1ff-14h

Teléfono:

986 233 947

Correo electrónico:
Arborecop@mix mail.com .

e········· ·
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LEIXAPREN PARA IRIMIA
No curso 1999-2000, a iniciativa
do IES "Poeta Añón" de Serra de
Outes, creous~ o premio "Leixaprén"
en recoñecemento á defensa da lingua galega.
no me
leva
o
O
prem10
"Leixaprén" en lembranza da lírica
medieval, unha das máis importantes
líricas
romances
de
Europa
Occidental e corazón poético da
idade áurea da literatura galega.
"Leixaprén" creouse como un prenuo aberto á participación de tódolos Equipos de Normalización
Lingüística dos IES e CPI que quixen sumar á iniciativa. Estes ENL
r ron unha Asociación denominada
COORDI NADORA
LEIXAPRÉN DE EQUIPOS DE
NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA (CLENL), que terá
como fins a defensa e promoción da
lingua galega, así como o fomento e
organización de todas aquelas actividades que teñan como obxectivo primordial a con.s ecución daquel obxectivo.
Este curso 2002-2003, participaron
na concesión do premio os ENL dos
seguintes centros educativos:

-IES "Poeta Añón" de Serra de
Outes
-IES "Fontexeira" de Muros
-IES "As Insuas" de Muros
-CPI "Cernadas de Castro" de
Lousame
-IES "Campo de san Alberto" de
Noia
- IES "Virxe do mar" de N oia
-IES "Félix Muriel" de Rianxo
-CPI "A Picota" de Mazaricos.
Este último Centro é o responsable.
da organización e programación dos
actos de entrega do premio neste
curso 2002-2003.
Consiste o galardón nunha copa de
barro que lembra o Grial, con inscrustacións de prata nas ·que se inscribe o nome do premio, realizado polo
alfareiro de Ames M. Caamaño,
acompañándose dun pergamiño
acreditativo da súa concesión.
O ano de fundación do CLENL
.(99-00) outorgóusélle a distinción ó
poeta
MANUEL
MARÍA
FERNÁNDEZ TEIXEIRO, polo
labor combativo do escritor en
defensa da lingua, ata o punto de ser
un dos poetas que nos anos da posguerra empregaría o galega para o

desenvolvemento da súa . importante
obra literaria.
No curso 2000-2001 o prenuo
recae no mestre e escritor XOSÉ
AGRELO HERMO en recoñecemento ó seu labor dinamizador da
normalización do galega.
ISAAC DÍAZ PARDO recibiu o
galardó~

o pasado curso 2001-2002

pala súa traxectoria literaria e a súa
vida dedicada á defensa do idioma e
cultura galegas.
Este presente curso 2002-2003 os
ENL dos centros integrantes de
CLENL

con.sideraron

que

"Leixaprén" recaese na Asociación

IRIMIA polo seu permanente compromiso de realización persoal dunha
galeguidade cristiá, artellando vínculos entre as persoas e conxugando as
doutrinas do Cristo liberador do
evanxeo co sentünento de pertenza á
galeguidade.
A programación e desenvolvemento dos actos para a entrega do premio, prevista para finais do mes de
maio, corresponde ó CPI A Picota-,
de Mazaricos.

ft'
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XVIII ASEMBLEA DE CREN·TES GALEGOS
O día 26 de abril a Coordenadora de Crentes Galegas

PROGRAMA

celebra a súa Asemblea anual. O encontro terá lugar no
"Centro Juan Pablo II", sito no Monte do Gozo. A

10:00

Acollida

Asemblea está ab erta a tódolos membrós dos grupos

10:30

Oración

10:45

Relatorio

11 :30

Coloquio

12:00

Descanso

12:30

Comunicación por afectados

Junior, HOAC, Vangarda obreira, Irimia, Encrucillada e

13:30

Coloquio

grupos de base da Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago e Vigo.

14:00

Xantar

Estes grupos, mantendo a súa autonorrúa, tratan de tra-

16:00

Traballo de grupos

ballar coordenadamente naqueles problemas que afectan

17 :00

Eucaristía-posta en común, compromisos

representados na .referida Coordenadora. O tema abor·dado vai se-la catástrofe do "Prestige" .
Na Coordenadora de Crentes Galegas participan distintos grupos cristiáns galegas, tales como : Mulleres cristiás galegas, Movemento rural cristián, Movemento

a Igrexa ou a Sociedade, con carácter xeral.

,

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

-NOTA DA REDACCION:
A fa~a de Avilés de Taramancos agasallounos ofrecéndonos publica-lo documento das páxinas centrai ,
inédito, do seu puño e letra, escrito a raíz do asasinato de Monseñor Romero. Dámoslle-las gracias por
compartir connosco esta pequena xoia.
.
.
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M on sieur Verdoux
Cativa e derrotada a legalidade internacional o imperialismo
americano alcanzou os primeiros obxectivos civís, militares, xeopolíticos, económicos e informativos do século XXI. Este novo
marco cheo de posibilidades ofrece a España un gran papel
-supoñemos que hixiénico, para axunta-las faragullas da mesa de
Epulón. Neste primeiro ano triunfal no que se vai impoñendo a
pax bushiana invádenos a ledicia polo triunfo da democracia e o
poder da liberdade que xa se estendeu ó pobo de Iraq.
Decateime en canto vin un iraquí amasando unha botella de
aceite á cámara.Unha mágoa o dos mortos que viamos por Al
Iasira antes de que a bombardeasen. Estaba de Deus. Cos acciden.tes de tráfico ternos 111.áis que lamentar, di o delegado de Bush en Galicia, e non é causa de toma-lo asunto polo
lado negativo. Todo é cuestión de cifras. Xa o dicía Chaplin por boca de Monsieur Verdoux: os números santifican.
.
Se matas a un es un asasino; se matas uns miles es un heroe.

FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

Podo prometer e ·prometo ...
Xa dic~an as nasas avoas que lle vai mellor a quen goberna ben· na súa casa, e claro
que si, agora· que veñen as eleccións e toca votar (con v- que tamén ternos
"botar", pero évos outras causas que xa aclararemos) andan tódolos políticos
moi revolucionados.
Non pensedes que nos irnos meter en camisas de once varas, non, nós non
entendemos tanto do tema como para facer análises dou"tro tipo que non
sexan lingüísticas, pero ¡hai que ver canto falan e que pouco din! Quizá sexa
certo aquilo de que orneadas de burro non chegan ó ceo ... , si, debemos rexeitar
aquilo de *a palabras necias oídos xordos, vaia, o que si podemos dicir é que
a palabras tolas oídos xordos; ó que iamos, que non faremos caso ó que· diga a miña
vecíña e teña o. meu fol fariña ... Total que ó final son
os políticos os que cortan o
bacallao, os que teñen .a vara
e a besta, ¡olio! , que non
*a sartén, nin sequera a
"tixola", polo mango, iso
si, podé~ola ter polo rabo,
ou podemos ter a rabela
do arado, ou a chave da
arca ...
¡Ah!, di ciamos alá
enriba que nos 1amos
centrar no c~po lingüístico, si; a análise de
cómo falan .galega algúns
futuros alcaldes daría
para moitas linguas. ¡Está
ben claro que a . maioría
non le esta nasa sección!
Cántas veces · dixemos
que o "i" non se emprega na fala serrón que a:
palabra seguinte comece
por vocal, así que é un
mal uso iso de "eles. fan .. .
i nós faremos ..." Pero o
Pé de foto: ¿Calé a vara e cal a besta?
máis grave é que están
empeñados en colocar tódolos pronomes do revés, e tampouco dan distinguido moitbs deles entre vocais abertas é pechadas. Os do rural algo máis, a pesar
de que eses aínda están convencidos de que par~ seren importantes teñen que
falar ca telán, e así marcan a diferencia co pobo q~e os vota. Total, que se o
alcald , concelleiro (non" conc.ellal" e menos "concejal") ou político que proceda com.eza dicindo que "Vos prometo", "Vos aseguro", "Lles digo". vai ser
mellar que non vos chamedes a engarro e teñades moi presentes as nasas lección : o pronome ten que ir despois do verbo se non hai nada que tire por el
para diant . Daquela terán que "prometernos, asegurarnos e dicirnos ", que se non
nó non os votamos, xa nos teñen fartas, que se vaian e Nunca máis nos enga- ·
n n.

· · ········e

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Est.a mañá o Irimego
espertou un pouco cedo
e o seu carpo, malpocado,
tiña medo, moito medo.

2. Certo que é para temer
que e~tamos de mala sorte
e só se oe falar
contra a guerra e maila marte.

3. Un está marabillado
por tanta xente que berra
·~go así: "Gloria a Deus
e ós humanos paz na terra".
4. O que está a suceder
évos causa extraordinaria:
nunca se v1u tanta xente
tan fraterna e solidaria.

5. Xa cando o chapapote
nos emporcallou o mar
foron illiles de persoas
· moi dispostas a limpar.
6. O estilo de portars~
a xente, deixou contento
a quen pra nada soñaba
con ese comportamento.
7. ¿A que, lago, termos m.edo
e non erguémo-la testa
para que a dor non impida
celebrar unha gran festa?
8. A causa é moi sinxela:
¿tanta xente boa e mansa
de tanto manifestarse
¿non ficará algo cansa?
9. Quera a Irimia refrescarlle
un pouco a súa memoria
pra que "nunc"a !lláis" esqueza
as leccións qu_e dá a histor~a.
suc~deu aló en Francia
maio do Sesenta e Oito? ~
pasado o tempo, esqueceron
tanta semente de froito.

1O. ¿Que

11. O que o meu berro pretende
é poñérmonos alerta
e lembrar: ti, Breogán
do teu sano -¡ai!-, esperta.

· 12. O entusiasmo irá minguando
·pero que medre o cupo
dos que se apunten á loita
formando parte dun grupo.

