Moitos mandábano
calar, pero el berraba
aínda máis alto.
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EDITORIAL ¿É RAJOY UNHA
BOA
NOTICIA
PARA
GALICIA? Semella que o feito de que o
Partido Popular elixise como n ovo líder a
M ariano Rajoy é algo positivo para esta terra.
Que un galego poida gobernar no Estado parece que pode beneficiarnos. Escóitase dicir que

A AQUELA PALETOS ... SOS ... SOS .. ~
SOS . . . SOS . . . Lembro que, hai tempo, unha das
características que se predicaban dos ignorantes homes e
mulleres do campo (daquela chamábaselles dende o glamuroso etnocentrismo urbanita simplemente "paletos", supoño que
para abreviar) era a envexa, e non unha peluxe· calquera, non,
senón unha tiña irredenta, retorta e malsá capaz de provoca-las

tirará para de on de el é. Do m esmo xeito que
Lalín medrou ó amparo de Cuíña ou Vilalba é
incondicional de Fraga, é natural e petfectamente razoable cavilar en que R ajoy non esquecerá, durante o seu posible m andato, que é fillo
deste recun cho atlántico. E quen sab e se non
fará máis p or n ós dende M adrid ca se substituíse a Fraga, Deus mediante, n as vindeiras eleccións.
Trátase dun pensar tipicam ente galego, un non
gu ece de onde vén. E ó m ellor tampouco se
trata gora d s rmos excesivan:iente maledicent s - b t r man d ilustres galega s n a historia
qu ' ben po u o fix ron pola súa terra dende
Madrid. Tam' n é certo que, por outro lado, o
u d b r non se centraría en contentarnos,
nón en gobernar ben o conxunto do Estado.
M ais, dende a peculiar m aneira de ve-las cousas
que ternos a este lado da península, falar de
Raj oy ach égase ni.áis ó orgullo que supón .ca un
fillo ou parente próximo .lograse chegar tan alto.
¿Quen o ía dicir? Mira ti onde está. Calquera de
nós pode ch egar aí arriba. Porque. repasando as
virtu des qu e se lle rec oñ~ cen: diálogo sereno,
retranca e ironía en momentos diñciles, non
de en toar. .. Parece a radiograña dun galego, tal e
como pasamos diariamente ó imaxinario colectivo español. Galicia en si sem ella ben representada co político que maiores índices de popularidade ten no día de hoxe.
Mais, poida qu e non sexa esta a m ellor maneira de mira-lo tema. E aí é on de se debe facer
unha pregunta tan incómoda como indispe!J.Sabl : verdadeiramente ¿que é o que necesita este
país para i m smo? Se cadra, enfiando ben a
pr gunta e liberándoa de prexuízos ideolóxicos
p stura d partido, vaian aparecendo resposta á qu ixa qu diariamente e converten n as
ab orben o tempo a miles de
egund aen da úa ca a .
foto portada : Xurxo Lobato

máis rancorosas e inconcibibles estratexias en contra case sempre do veciño máis próximo.
A lóxica do procedemento, dicíase, era sinxela: se Norberto
compraba un tractor, Manuel aparecía con outro. E así con
todo, nunha espiral de desexo por posesións que, malia o dito,
nunca podía chegar demasiado lonxe tendo en conta a limitación de recursos que sempre adornou a nosa idiosincrasia.
Quer non obstante o destino, quer Deus, queremos nós, quer
quen queira querer, que ese verniz tosco, aldeán, mariñeiro, de
chaira, de montaña, de val, ... ese arrecendo galego, ó contrario que moitos outros tesauros desaparecidos, segue entre nós, .
maritense vivo, tan rufo e tan encantadoramente pailán coma
sempre.
A tal conclusión me levou un morno domingo de outono a
lectura repousada do xornal. Veredes:
"A Coruña,Vigo e Santiago rivalizan polo novo mapa de titulacións universitarias".
" Siareiros do Celta e do Depor sometidos a fortes controis
policiais no derbi galego" .
"O. alcalde de "X" reclama á Xunta de Galicia a concesión de
axudas á cidade para a construcción do monolit_o máis grande
da comunidade autónoma".
"Despois da importante reforma acometida gracias ós fondos
europeos, o porto de " H " convértese na principal referencia
portuaria do noroeste, desprazando · no primeiro lugar o de
"M " .
"Eixo Atlántico = 3; Eixo Non - Adántico = O". (Suma e
segue).
Seica agora a este pailanismo colectivo se lle chama "localismo". E digo eu, que tendo, como ternos, cultura, territorio e
lingu a propia e sendo, polo tanto, nación, ¿que é Galicia? ¿ún
todo, ou a suma das partes?

A PALABRA

Damián Nogueiras Meléndez

OECO

"Es novo e es rico, ¿que máis queres Federico?" (cómic de Nando)
Me 10, 17-30
E aínda non me chamo Federico, son mozo e rico, e ata hai pouco fixen un exercicio
No preciso momento en que

de despoxarme das miñas .riquezas nunha viaxe, de pracer, ó terceiro mundo. Alí absór-

se puña en camiño, chegou un a

bente todas as riquezas: unhas sandalias, unha camiseta e un pantalqn curto foi o que

correr, que se axeonllou diante

me quedou. Así baixei do

del e que lle preguntou:

ceden do as tú as pertenzas e sen tes a pobreza, e non precisas case nada, todo sobra:

-Mestre bo, ¿que teño que

~vión,

co ritmo cambiado, moi sosegádo. Neses días vas

ese pantalón de saír pala noite, a mochila e o saco de durmir, os tenis que usas só para

facer para acada-la vida eterna?

pa_?ear, a viseira para parecer interesante, todo quedou alí. E cada día que tiñas menos

Xesús contesto ulle:

causas, entraba nun estado de tranquilidade e paz (¿quizais cerca do reino?).

-¿E por que me chamas bo?

Obviei algo. Cando baixei do avión tiña a miña muller da man, tamén a miña "riño-

Ninguén e bo, fóra de Deus. Xa

neira", nela tiña a miña mastercard (que me dá acceso a máis de 3000 euros). tiña a

sábe-los mandamentos: Non

visa (que aínda que non teña cartas, os do banco préstanmo), tiña os meus dólares, os

mates, non cometas adulterio,

meus euros e ata os meus pesos

non roubes, non deas falso tes-

cubanos, tiña o meu móbil .

temuño, non defraudes, honra a

(apagado por culp·a do voo).

teu pai e maila túa nai.

tiña os teléfonos dos meus pais

El respondeu:

que me farían un _xiro a ónde

-Mestre, todas esas causas

fose e . os meus irmáns que

gardeinas desde a miña mocida-

poderían amañar algo na dis-

de.

tancia, tiña o meu reloxo coa

Entón Xesús pousou nel a súa

hora española e o meu carné de

ollada ch ea de cariño e engadiu:

conducir, tiña un · billete de

-Aínda che falta un ha causa:

metro, tiña as chaves da miña

vai, vende todo o que tes, e

casa, do meu coche, do meu

repárteo entre os pobres, e terás

traballo ·e do candeado da miña

un tesauro no ceo; e despois ven

. bicicleta. E é que como dixen ó

e sígueme ...

comezo aínda que non me
· chamo Federico, son novo e
rico.
Manue/Rega/Ledo

A CLAVE
Nun único relato atopámonos con catro escenas concatenadas; todas tres teñen o denominador común da pobreza e da riqueza,
do ter e non ter, do baleirarse e do encherse.
A primeira escena está protagonizada por "un", anónimo, que ben podería representar a calquera dos que na vida temas certas
ansiedades relixiosas e certa boa vontade tamén. Xesús descolócao -como nos descoloca a nós-:-cun proxecto sorprendente de
seguimento, e cunha extraordinaria referencia de motivación: que Deus sexa a túa riqueza, ó tempo que os teus cartas van ós
pobres.
A segunda escena está centrada en Xesús e os seus discípulos; é coma unha reflexión en voz alta, derivada do que Xesús acababa de ver: ¡que mal casan os cartas coas causas de Deus!, e isto dita nun ambiente relixioso no que os cartas falaban de bendicións de Deus. ¡De asombro en asombro!, e agora tocáballes ós discípulos.
A terceira escena, conclusiva, está centrada en Pedro, esa especie de listo da clase, que sempre se ten que significar con algún
acerto ou con algunha improcedencia. A resposta de Xesús abre o ca.razón e a vida a un novo asombro: cando un rompe coa dinámica da posesión e a vai substituíndo pala da irmandade, todo acaba senda dun e un acaba senda de todos.
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APENEIRA
Os reformistas e revolucionarios loitan
en

LATINOAMÉRICA

dende a independencia e nós lembrámolo o 12 de outubro, pero fracasaron pala
lousa sempre mortal da alianza do
imperio USA, exército e oligarquías. No
1954 Arbenz de Guatemala, eliminado
pala CIA; no 59 a revolución cubana
sem pre acosada; as reformas de Bosch
elixido na República Dominicana remataron coa invasión de EEUU no 64; os

EEUU vai en contra da perspectiva de EUROPA,

golpes militares en Chile no 73; contra

in clu ida Ru sia, para os que a posguerra iraquí é un reflexo da necesidade de agocha-

Ve lasco Alvarado no Perú; en Bolivia no

O se rvili smo de Aznarcon

la crise económica e industrial que está a vivir USA. Francia, Alemaña, Rusia actúan

71. Lula, Chávez ..., resisten á Area' de

se n complexos, sabedoras de que o imperialismo está ferido e que a política de enfron-

Libre Comercio das Américas e o funda-

tamentos e a cultura de marte de Bush ten que ser substituida polo diálogo ... Esta

.mentalismo militar, económico, ideolóxi-

dominaci ón reaccionaria á que nos levan algúns gobernantes prepotentes choca coas

co e político de Bush, potenciando a

protestas ant iglobaliza ción da sociedade civil, que buscan a participación do pobo nas

identidade latinoamericana de Mercosur.

decisións polít icas e sociais. Na foto, unha manifestación en Pakistán contra a inva-

Ilustramos con retratos do S..XVll dos

sió n iraq uí.

emperadores incas.

Na festa de

SAN FRANCISO DE ASÍS

lembrámo-lo traballo do

responsable actual desta arde de 17.000 membros que alimentan a irmandade franciscana por todo o mundo. O ourens~n da Limia, Xosé Rodríguez Carballo, na foto, foi
elixido o 5 de xuño co nº 199 na sucesión do fundador. E, como "O Povere llo" de Asís,
· apostou a través da investigación polo Camiño de Santiago, o mesmo ca coa historia
destes misioneiros en Galicia: dende o XIII, que deixaron tantos conventos nas vilas e
cidades. Xa no 1830 o rianxeiro Luís Iglesias tivo tamén esta responsabilidade.

O AQUARIUM FINISTERRAE ou "Casa dos Peixes" da Coruña
é un dos f undadores da "Rede Océano Mundial", que integra 120 centros das ciencias
e acuari os. Com eza un novo curso coa teima de que todos coñezamos máis o "océano
mundia l", que é o 700/o da su pe rficie terrestre, o naso planeta é sobre todo auga ... Pero
non sempre fo i así, cando se formou a terra, a súa alta temperatura impedía a condensación da auga e tod o era vapor, at a que enfriou ... O vapor da auga condensouse,
comezou a chover e a auga acumulouse n·as cuneas oceánicas. Paga a pena unha visita para querer máis a nasa natureza.

Alfonso Blanco Torrado

Hai días mundiais sinalados pola

ONU coma o da alimentación, o 16, e o da erra-

dicación da pobreza, o 17 ... , nos que viaxamos ó Brasil no que Lula, na foto, traballa
nun proxecto real
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FAME CERO". Os

760 millóns que ían· para mercar

avións de caza convertérons.e en alimentos para 10 millóns de familias depauperadas.
A producción de arroz e fréxoles vai medrar un 300/o creando 350.000 pastos de traballo, mentres os comedores das escalas está a alimentar a 30 millóns no primeiro
ensino. O 11-S, coma tódolos días, a FAO anunciaba que naquela xornada morreran de
fame 35.615 nenas.

~:-~r~-

59 familias galegas (o cupo establecido pola -

~

Administración) prepáranse para adoptar outras
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NENAS CHINESAS nun

país no que

rexeitan o seu nacemento, aí a proporción de 116.86

\

1

nenas fronte ás 100 nenas. lsto crea unha circunstancia especial: 50 millóns de solteiros adultos e un 800/o

O día 15, "Xornada do bastón branca",

das mulleres entre os 19 e 30 anos, pobres e emi-

celebrámo-la invención do

grantes, de Shangai que abortan, debido á política

LAZARILLOS
••TORMES" ·para os cegos/as

"dun só fil lo", teledirixida polo poder, coa ameaza de
represalias, multas e mesmo a esterilización. A AGAI

gracias a un receptor GPS, un microor-

(Asociación Galega de Adopción Internacional) infor-

denador, teclado e sonobraille, sintetiza-

ma e procura despois un contacto permanente destas

dor de voz e unha base de datos carto-

nenas e familias aquí. Se no 98 foi só unha adopción,

gráfica de cidades, todo menos dun

no 99 foron 9, no 2000 foron 30 ...

quilo e 600 euros. O usuario pode traba- ·
llar de xeito virtual dende a súa casa,
creando rotas, ou de xeito real informándoo do que atopa ó seu aredor. .

25
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Mesmo lle indica a rota máis curta e
menos accidentada e, gracias á carta- .
grafía dixital que o acompaña, pode ler
un mapa ou as rúa_s da cidade. No rural
marca a ·1onxitude e latitude e vai deixando rastros para que o camiño quede
gravado.
Tamén comezou a catequese nas nasas parroquias, algu nhas cunh a sign ificativa fervenza, así en

SAN LUIS GONZAGA da Coruña , onde programaron o

curso na Escala de Cat.equistas. Na · ilust ración , a portada do libro 25 anos camiñando
xuntos (1977-2002), que reflict e a dinám ica dunha parroquia moi viva dende o seu

nacemento e ó redor das 5 plant as do Complexo Parroquial : biblioteca, salón de actos,
tres clubs (infancia, mocidade e t erce ira i ~ a de), vivendas parroquiais ... que é un fervedoiro de actividades sociocultu rais que est á a axudar a crear comunidade e pobo neste
rezando dos "Maios".

e · ·· · ·. . . .
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POLmCA

Tintxu

BUSCANDO O RELEVO
O Bloque Nacionalista Galega ten en marcha un proceso de renovación, que se
manifesta na renúncia de Xosé Manuel Beiras a seguir senda candidato á presidenc!a da
X unta. Con este motivo' está convocada un ha nova asemblea deste grupo político, que
deberá avanzar na liña marcada hai dous anos, resolvendo varias decisións daquela
aprazadas.

Naquela ocasión, a figura de Xosé Manuel Beiras· e
mailo proceso de renovación interna suscitou un forte
debate, e mesmo un certo enfrontamento interno, superado en parte coa elección de Anxo Quintana para un novo
posta, de coordenador da executiva, algo que para moitos
viña senda unha candidatura á sucesión propiciada desde
o núcleo duro do BNG,· a Unión do Pobo Galega.
A renuncia de Xosé Manuel Beiras a ser outra vez can- ·
didato á presidencia da Xunta darlle ~ UPG ocasión de.
facer expreso o seu apoio a Anxo Quintana. Así o declarou o deputado Francisco Rodríguez, o máis coñecido
dirixente da UPG desde hai trinta anos. Pero non .deixa
d re ultar curioso un dos argumentos aducidos a favor do
andidato: foi empre do BNG. Este argumento dos trienio nunca fara tan expresamente recoñecido. E ninguén
mellar ca Francisco Rodríguez para saber valoralo, xunto
oa nece idade de renovación, desde lago.
Agora t rán a palabra as bases do BNG, que por primeira vez n moito tempo terán ocasión de pronunciarse
entr dou andidato . A ver se iso contribúe tamén a que
n p ral lo
fixen as pauta da renovación, non se repi-

_

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

ta a saída en falso da · asemblea anterior, onde Xosé
Manuel Beiras quedou como voceiro e candidato, pero a
UPG seguiu controlando a renovación das candidaturas,
algo moi patente na~ eleccións municipais anteriores, o
que explica unha parte dos resultados.
Resulta dificil entender que os que lle poñen reparos ó
candidato Camilo N ogueira os anos que leva na política
e no nacionalismo non lembren que desde hai máis de
trinta anos seguen á fronte do BNG de agora os mesmos
que desde o BN-PG de antes recibiron o apelativo de
coroneis (nos tempos dos famosos coroneis de Atenas) e
que, por unha vía ou outra, supuxeron o abandono dos
pos tos directivos de xente coma o propio Nogueira no
77, pero tamén de Méndez Ferrín, López-Suevos, Xosé
González, Pedro Luaces, Manuela Fraguela, Manuel
María, María Xosé Queizán e tantos outros .
Por iso resulta necesario , pedirlles a todos un atento
exame das propostas políticas máis oportunas, sen atender
ós trienios de militancia de cadaquén. Poden tamén
recorda-las críticas que se facían -nos anos 80 ós que propuñan a liña política que hoxe defende o BNG .

1
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CONTOS, PARÁBOLAS
E HISTORIAS
Fernando Veiga
,

,

XESUS DE GOMEZ
- ¡Ala,xalevou o demo
todo!- d{xo Ramiro ó
comérenlle o tres de trunfo.
- E logo, . ¿son eu o
demo, ou?- asegundoulle
Xesús coa súa risa pilla.
Moito lle sabe come-los
treses, e di que lle fai ben
para o "barrrigo" .
Cando sexa grande
quera ser coma Xesús,
coma Xesús de Gómez, o
meu compañeiro da partida. Quera aprende-lo
importante.
Xesús levántase normalmente a iso da 1 do
mediodía. Xanta. Toma o
café ó Pepín e logo xogamo-la partida ó Belón, saboreando unha "señorita". Despois vai dar
un paseo; cando o cuñado aínda gadañaba o prado de Cotelos baixaba ata ali, limpáballe os regos, cambiáballe .a auga, rozáballe as sebes,
pero agora plantárono e xa nin iso fai . Adoita baixar ata o río mollalos pés.
Cara ó escurecido volta para arriba. Se lle cadra, para outro pouco
onda Belón e logo sobe cear. Despois de cear hai que baixar outra vez
botar unha partidilia, e beher unha auguiña. Se se tercia, algún cont.o.
E a durmir.
Isto antonte. E onte. E hoxe, e mañá, e pasadomañá e para ese outro
día, e a semana que vén, e o mes que vén, e o ano que vén ...
Ben, hai algunhas variacións . O 1 ou 2 de cada mes érguese algo
máis cedo para baixar cobrar ó banco. Tamén cada certo tempo baixa
unha tarde a Becerreá quita- lo pelo, iso si, sempre que sexa menguante. E tamén os domingos, que nos xuntamos na misa e entón o
paseo da tarde é algo máis curto.
Xesús sempre dá gracias na acción de gracias da misa. É o único
veciño que dá gracias. Sempre di: "Pois eu doulle gracias a Deus por
estarmos aquí todos xuñtos, pola nosa saúde e a dos nasos veciños e
por todo o ben que nos fai" (se leva moito tempo chovendo e ese día
fai sol, dá gracias polo tempo; e se leva moito tempo de seca e chove,
daquela tamén) .
Calquera dos listos que fomos aprendidos a estar sempre facendo
causas, a estar diario amañando no mundo seriamos incapaces de
sacarlle o zume á monotonía dese xeito e vivir con esa elegancia.
Acabariamos alcoholizados ou depresivos perdidos. Quera aprende-lo
importante.
Cando sexa grande quera ser coma Xesús de Gómez.

~

ECONOMIA
,

O INCERTO FUTURO DAS PENSIONS
De novo volve ser actual o debate sobre as pensións. Escóitanse diferentes voces que
piden reformas para ·un sistema ·que é o encargado de proporcionar un retiro laboral
digno a ca/quera persoa. Parece que no horizonte pode crebar se non se actúa sobre el.
Pero moitas veces detrás dun discurso aparentemente económico e neutral, encóntranse
un sen fin de intereses non tan neutrais. ¿Hai verdadeiro perigo de que o naso_Estado
non se poida. facer cargo das nasas futuras pensións?
cotizados dun traballador. Este período aumentou dende mediados dos
oitenta, cando soamente se tiñan en
conta os -dous últimos anos. Daquela
considerouse que este cálculo posibilitaba que con cotizacións núnimas
durante toda a vida laboral, un traballador puidese cobrar unha pensión
grande con tan só cotizar polo máximo nos dous últimos anos da súa.vida
laboral.
Unha vez mudado, agora non parece . chegar con 15 anos. o motivo
disto é que é ben sabido que canto
máis ampliemos o período sobre o

¿alguén po_de
garantir
que .os
. , fondos de
pens1ons
.privados
.non creben?
As pensións dos nosos ma10res
fináncianse cos ingresos que a
Seguridade Social obtén da cotización dos traballadores. Este sistema
chámase de reparto e implica un
pacto entre xeracións: eu, traballador,
págolle hoxe as pensións ós seus
beneficiario , porque ei que cando
.
.
eu
a ma10r pagaranmas a mm os
qu para daquela traballen. Este pacto
' fundam ntal para o bo funcionar
do i tema. Un ector de economistas
avi an d que a caída da natalidade e
um nto da p ranza de vida vai
up r un probl ma. Cada vez meno
················e

traballadores deberán paga-las pensións de cada vez máis pensionistas.
'Para evitar a bancarrota do sistema,
estes economistas avanzan dúas solucións necesarias:
. -que o cálculo do que un recibe se
faga sobre o que cotizou durante
toda a súa vida.
-que se faga un plan de pensións
complementario cunha entidade privada.

O cálculo das pensións
Actualmente as pensións calcúlanse
sobre a media dos últimos 15 anos

que se calcula, menor serán as prestacións cobradas, e maior será o _aforro
para as arcas da Seguridade Social.

As primeiras prexudicadas: as
mulleres
O primeiro colectivo seriamente
danado vai se-lo das mulleres.
Colectivo que pola propia maneira
de calcula-las pensións sempre levou
as de perder. É curioso ver cómo .
sendo elas .sobre as que recaeu con
maior intensidade (senón con toda) a

~·

Pedro F. -Pedrouzo Devesa
responsabilidade de "nutrir ó mercado'1 con continuas xeracións de traballadores, son as que menos se puideron beneficiar <leste sistema. Un
sistema que se fixo á medida do.
varón traballador cotizante e que
I?-Unca tivo en conta esa outra "cotización demográfica" da muller que
agora comeza a botarse de menos , e
que mesmo pode. arrastralo á bancarrota. Mesmo as pensións asistenciais ,
feitas para os que non cumpren cuns
requisitos . cada vez máis duros, son
cada vez máis b aixas . Nestas pensións
. o colectivo que predo~na maiorita- .
riamente é o das mulleres. As pensións contributivas P.o la . contra revalorízanse.
Se todos partisemos ~as mesmas
condicións ata podería ser discutible
iso de darlle máis a quen máis paga.
Sen. embargo, parecen non importar
os efecto~ negativos que sobre as
pensións terían eses anos nos que a
muller está deixando d~ traballar para
criar a uns fillos tan necesarios para a
propia supervivencia do sistema · no
futuro.Ese novo cálculo das pensións
penalizaría aínda riláis a crianza dos
fillos por parte de quen deixase o traballo para atendelos neses anos:

Plans de pensións privados
É curioso o florecemento de plans
de pensións privados que houbo nos
últimos anos xa non só no noso país,
senón tamén en todo · o occidente
bursatilizado (con bolsas de valores).
Mesmo se chegou a dicir que proporcionaban maior seguridade que o
sistema público
de
pens10ns.
Auténtico despropósito afirmar que
un fondo dunha compañía privada
que coti:la en bolsa pode ofrecer m áis
garantías que as arcas dun Estado, que
anualmente ten asegurados os seus .
ingresos mediante un sistema fiscal
tan consolidado. ¿Alguén. pode
garantir que ningún deses fondo s de
pensións privados non crebe nun
<lestes " cracs bursá~iles" que aparecen

cada oito anos? Por certo, en b~a
parte debidos á inestabilidade financeira que supón que uns cantos fondos de· pensións multimillonarios
anden no poder duns poucos intermediarios ávidos de ganancias. Estes
fondos ademais da súa inestabilidade
teñen xa demostrada a súa ineficacia ·
por teren uns custos de xestión (as
ganancias dos intermediarios_, ... )
· moito maiores que os públicos.
A todo isto, aínda está por aclarar
cál é a razón económica que leva a
que estes fondos desgraven no
imposto d~ renda cando soamente
benefician a quen os subscribe. Pola
contra, o sistema público que dá un
claro beneficio social grava ó traballador e ó empresario, auténticos creadores de riqueza dun país .

Rematando
O propio m edo demográfico está
pouco fundamentado en nada que se
poida cham ar economía. ¿Acaso é
posible que falte xente para traballar

nun futuro, isto é, que desapareza o
paro? ¿Sería ese un problema? De
selo, serán ben recibidos todos aqueles emigrantes. Por certo, moitos xa
forman parte do n oso mercado laboral. Moitas das pensións dos nosos
vellos son debidas ó trab allo dos
miles de emigrantes que cotizan e
que conducen á prosp eridade a calquera país, n este caso o noso.
Por outro lado~ as ingresos da
Seguridade Social n on dependen do
número de traballadores senón. do
que eles producep.. O s aumentos de
productividade anuais posibilitan que
os mesmos traballadores acheguen
máis ás arcas da Seguridade Social.
En último caso, non hai ningunha
lei económica que imposibilite que
parte das pensións se paguen, de ser
necesario, con cargo a outros ingresos
que reciba o Estado. Sobre todo porqu e se trataría dun desfase temporal
esa historia de que no futuro haberá
moitos beneficiarios e pouco traballadores.

-··············
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CRÓNICA

Celia Castro Ojea
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ANDRES EN TRASALBA
a ms1gne figura de D. Ramón, e
homenaxear ó galardoado co premio
que leva o seu nome, quen, hoxe e
neste tempo, anda a segui-los seus
pasos de amor á Terra, polos vieiras
do seu traballo en :filosofia e teoloxía.
O Trasalba <leste ano recaeu en
Andrés Torres Queiruga, polo que,
nun fermoso día sen sol e con choiva a cachón, pero cheo da calor da
amizade, aló estivemos moitísimos
amigos, acompañando a Andrés. ·

O pasado 29 de xuño, fornas convocados

no

pazo

Trasalba

pola

ourensán

Fundación

de

Otero

Pedraio, para lembrar,. coma cada ano,

Tamén podería titular esta. felicitación e pequeno recordo como :
"Trasalba en Andrés" pois o espírito
do señor de Trasalba e patriarca das
Letras Galegas, está presente na vida e
na obra de quen foi nomeado h_ai uns
poucos anos "gal ego egrexio".
Andrés, .fondo e humilde, . teólogo,
pensador e achegado a nós, ó pobo.
Andrés acadé~ico e home de
Aguiño, sen arestas. Pousa a súa aliada clarificadora <liante dos misterios
da nosa fe, contesta asisadamente as
nosas cuestións, dános unha visión
anovada dos dogmas . Lendo os seus
libros, anovámola nosa fe, e a nosa
crenza, non fire a nosa razón. Moito
lle debemos en fonduras, emoción e
vivencias arrequecedoras.

Con Andrés, reafirmámonos na
crenza en Deus Pai, recuperámo-la
salvación .s ecuestrada polos dogmatismos inflexibles dunha relixión deshumanizadora, repensámo-lo concepto de resurrección. Con todos
estes vimbios, facemos o cestiño da
nosa crenza en Deus Pai-Nai que
mira por nós e nos ten da súa man.
Gracias Andrés por desvelarnos a
face dese Deus en quen paga a pena
crer e agardar.
· Xa é Andrés "un Trasalba", xa ten a
· preciosísima xerra de Sargadelos, feita
en exclusiva para el por Isaac Díaz
Pardo, xa pode recrea-la vista nos
seus debuxos (como di o autor)
"marramacheados" polo noso D.
Isaac, o home máis teimudo na recu- ·
peración da nosa memoria histórica. .
¡Cantas causas di ó noso corazón e ós
nosos olios unha peza de Sargadelos!
O día 29 de Sari Pedro de· 2003, a
voz de Andrés,. tamén soaba ceibe en
Trasalba falándonos da Filosofia da
Saudade, o seu novo libro, "na varuda
carballeira, co son honrado das antigas falas", como deixou <lito belidamente, o noso gran D. Ramón.

PAGAMENTO SUBSCRICIÓN.
DERRADEIRO AVISO ANTES oo·s REEMBOLSOS
A tódolos que non pagáste-la subscrición do 20.03, pedímosvos que o
fagades o antes posible, xa que axiña habemos pasa-los
contrareembolsos ·(iso incrementa o prezo en máis de 3€).
A tódolos que xa

ingr~sastes,

moitas gracias.

¡ ~~~~~~~~~~~~~~~

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

,

CANCUN ENTRE A ESPERANZA E O FRACASO
Recentemente celebrouse na cidade turística mexicana de Cancún un Cumio da
organización · Mundial do Comercio (OMC) que naceu no ano 1994 para avanzar na
apertura dos mercados internacionais iniciada baixo o Acordo Xeral sobre Tarifas e.
.Comercio (GATT). Os intereses eran moi contrapostos e de novo afloraron as
contradiccións entre os países ricos e os países pobres. Naceu unha certa esperanza co
Chamado grupo G-21, aínda que unha división entre países favorece a política de EUA
de "divide e vencerás".
Algúns datos sobre a OMC
A OMC creouse como unha institución permanente formada por países m embros que, ó ingresaren, se
comprometen a aceptar as decisións
que se adopten no organismo. A
entrada debe ser ratificada polos parlamentos nacionais de cada estado
aspirante. Funciona por consenso e
non existe o veto. Mesmo non se
emprega ata agora o voto maioritario
co que as negociacións se estancan en
moitos casos . Existen mecanismos
colexiados para resolver os conflictos.
O dictame é de obrigado cumprimento. A sede da OMC está en
Xenebra. Está composta por 150 países que moven o 97% do comercio
mundial. Outros 30 países negocian a
súa incorporación. Impulsados por
movementos antiglobalización trátanse temas moi importantes como:
problemas medioambientais e as
políticas de reducción da pobreza
As claves da Cancún
Os temas que se trataron en
Cancún están relacionados coa agricultura (inténtase _lograr que a UE e
Xapón reduzan as súas axudas (subsidios) .á agricultura e as tarifas agrícolas (aranceis), así como as políticas de
" dumping" (aproveitar a man de obra
barata e explotada en países pouco
desenvolvidos) . As posicións resultaron irreconciliables. .Outra área disputada: as medicinas (abaratam ento
e fármacos xenéricos). Novos tem as:
os investimentos (mesmo trato a
inversores domésticos e ós estranxei-

I

ros) , competencia (non ás prácticas
restrictivas nos n egocios) , transparencia gobernamental (nos contratos
públicos e quen poidan presentarse a
eles) e facilitación do comercio (simplificación nos aranceis de aduanas e
licencias de importación)

¿Un fracaso anunciado?
Os países en vías de .d esenvolvem ento conformaron un grupo qu e se
chamo u G-20 Plus (coñecido tamén
como .G-21) , un bloque, de nacións,
en vías ·de desenvolvemento, lideradas
. por Brasil que .uniron as súas forzas
para n egociar o tema da agricultura.
Non houbo avan'ces significativos,
polo que se pode dicir que os resultados de C an cún n on son bos, principalmente para os países pobres.
M entres EUA e a UE loitaron por
unha maior liberalización nos temas
qu e máis lles conviña (investimentos
transnacionais, servicios, propiedade
intelectual e rebaixas aduaneiras para
os seus productos industriais), amosá-

banse m m proteccionistas cos seus
grandes
productores
agrícolas,
negándose ata o m omento a ceder no
tema dos subsidios que acadan unha
cifra escandalosa de 1000 millóns de
$ día. O nacemento do G-21, cun
p oten cial de consumo dun tercio da
poboación mundial,. albisca unha
certa esperanza de .presión contra os
países ricos ( principalmente, UE,
EUA e Xapón). O fracaso de Cancún
perpetúa as relacións bilaterais e!ltre
os países, o que beneficia totalmente
ós países ricos . Non podemos illar
deste problema o feito de que os paí- .
ses en vías de desenvolvemento vense
sometidos a fortes presións por parte
de institucións financeiras internacionais (FMI, Banco Mundial, Banco
Interamericano .
de
Desenvolvemento) que a cambio de
préstamos poñen como condición a
privatización dos servicios. O abismo
que se .está incrementando entre o
Norte e o Sur agravouse con este
novo fracaso nos acordos comerciais

e ···· ········

En Sada ¿en castelán?
Un pode observar con asombro que nin en Tenerife, nin en Mallorca,
nin en Barcelona se nos ofrece a información municipal en galega.
Aínda máis incrible: en Mallorca e Barcelona está en catalán.
Tampouco non teñen ~n canta os emigrantes galegas os concellos de
Buenos Aires, Berlín ou Xenebra.Vén isto a canto de que o ex alcalde de Sada, aquel que tiña o retrato de Fran~o colgado do despacho,
dí que elaborar a documentación municipal en galega é un dispendio
e un erro dado o número de turistas que recibe a vila. Os socialistas
asegundaron dicindo que non era o momento de facer tal causa. A
proposta puido saír adiante co voto de cualidade do alcalde, agora do
Bloque.
O argumento de abandonar o galega pola xente que vén de fora é un
dos máis frecuentes para agachar o desprezo pola lingua propia. Esta
aberrante situación é proba da persistencia dos prexuízos que contra o
galega posúen moitos dirixentés e -o que é máis grave- que a xente
que llcs vota non ten en canta as súas actitudes lingüísticas, ou mesmo está a favor delas. Moitos destes políti os dcspr zan o feito de que a meirande parte dos seus votantes son galegofalantes e confían na súa capacidade de autoodio para soster en público tales posturas. Mentres, o lingüicidio continúa.
Aldegunde Quiñones

¿A que se refire Savater cando di que o director de cine Julio Médem
fixo co nacionalismo vasco o mesmo ca Leni Riefenstahl con Hitler?
De se-la resposta propaganda, tamén podería facer comparacións do
tipo: Claudia Schiffer fixo co Citroen Xsara o mesmo ca Leni
Riefenstahl con Hitler, ca Ronaldo con Nike ou ca S~nchez Dragó co
propio Savater cando lle dedicou un programa completo a un pensador deste calibre. Se a resposta non é propaganda, ¿a que se refire?, ¿a
que os dous lexitiman movementos tan atroces e abominables coma o
nazismo e o nacionalismo vasco? Dous movementos tan parecidos que
cantan persoas tan comparables como Hitler e Ibarretxe, Arzallu? e
Goebbels. ¿A que punto de estupidez mental estamos chegando con
estes xogos de palabras tan recurrentes entre boa parte da intelligentsia
hi pana? Por certo, Savater ten a chula honradez de confesar que · nih
equera viu a película de Médem. ¿Para que? se xa todos ternos claro
sen vela o que opina cadaquén. Dígame a qué partido vota, e direille o
que vo tecle opina da película. Da mesma maneira que xustificará a
guerra de Irak anque non haxa armas de destrucción masiva. ¿A quen
lle iinportan? Perdémo-la facultade de pensar a cambio do reforzam.ento da trincheiras. Cada un que busque acomodo na súa.

..............
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PERDE-LO SUR

Lucía Medina
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A COVA DA TERRA.
Comercio xusto en Lug
público e un espacio para exposicións, así como poder ofertar degustación dos nasos productos de
comercio xusto e ecolóxicos.
Tamén queremos seguir avanzando
no camiño do consumo responsable
con novos proxectos, polo que seguirem os asentándonos na ven da de
productos ecolóxicos e de productores da zona e iniciamos a venda de
rou a de segun da man, qu e coidamos
s xa tam én un proxecto que poida ir
crecemdo en posibilidades no futuro.

"A COVA DA TERRA" é unha aso. de producción. Ofrecer ós produc. ciación cultural de cooperación ó
tores un acceso directo ós nasos
desenvolvemento que leva xa case
mercados respe tanda a ,súa dignique nove anos de funcionamento
dade humana.
ininterrompido en Lugo e mantén
4. Cos posibles beneficios obtidos na
aberta a que foi a primeira tenda
dos
intercai.nbiÓs
c0merciai , levaranse a cabo nestas
estable de Comercio Xusto en
Galicia, que viu a luz o 11 de decemcomunidades proxectos de desenbro de 1995. ·
vol · emento sosti ble, e no nos0
de sensibiliz "A Cava da Terra" é unha asociación
sen ánimo de lucro. Os nasos obxección.
tivos son:
· 1 . Promover un estilo de vida respecPara ós, a formación e a se sibilituoso co medio ambiente e solida- zac10n ~ través ·de act~s públicos,
rio cos grupos desfavorecidos da char as, xornadas, etc. e a paJ:tticipaTerra creando lugares de encontro
ció en actos soCia1s xunt0 con
nos que .se fomente o debate <lestes oufras organizacións, é tan importane outros temas.
te com a actividade da tenda de
2 . Promo ~r o desenvolvemento
mercio xusto. Por iso rios decidimos a cambiarnos a un local de
socioeconómico sostible tios grupos desfavorecidos de cada rexión. . m aiores dimensións que nos permiti3. Crear redes de Comercio Xusto e ra pre entar mellar os product s de
de distribución dos productos ela- comercio xusto e ter un local social
borados por estes m esmos grupos onde poder facer actividades e ofi rdesfavorecidos, pagando por eles talo tamén a outras asociacións, cu
centro de cloc mentación aberto ó
un prezo xusto baseado no custo

Para afrontar os gastos derivad
acondicionamento e posta en m arch a
do no o local emitim os un P réstamo
Solidario de 9.000 euros, no que
podía participar desde só 60 euros,
que tivo m oi b oa acollida malia ser a
primeira iniciativa deste tipo que se
daba na nosa cidade. N el p articiparo n
non só persoas de L go serrón tam én
do resto de G alicia e incluso de
outus zonqs do territorio español, en
to al 22 persoas,' gracias ás cales puidemos reunir o total do préstamo
emitido nun curto p erío do de
t po, dende maio ata principios de
etembro, data na qu e demos por
rem atada a admisión de contribucións.
O novo local, situado na rúa
Nóreas, n º 12, d ntro do recinto histórico de .Lugo, abriu as súas· portas o
11 de setembro un h orario de 9:00
a 14:00 e de 16:00 a 23 :00h., de lun
a sábado.
O sábado 20 ce ebrar os a inauguración rodeados de t dos os amigos e
amigas que comparten a il ión por
un proxecto coma o n so. Houb
música, maxia, degustación d p oductos de comercio xusto e de agricultura ecolóxica que traballamos, e
sobre todo moita alegría.

- ··········· · ·

O NOSO TABOLEIRO

CURSINO DE Al')JIMADORES E ANIMADORAS
·RURAIS CRISTIANS
"Para seguir vivos precisamos .camiñar xuntos"
- Se buscas atoparte con xente que ere na aldea e está con ganas de animarse para, xuntos, achegar ó mundo rural.
-Se buscas facelo ó estilq de Xesús, con outros irmáns e irmás.
-Se buscas formarte para a vida e medrar como persoa e como crente
Ven compartir con nós 5 días de Encontro ...
. . .Con momentos de oración e celebración ...
. . .Con momentos de reflexión e análise da situación do mundo rural e da nosa Igrexa ...
. . .Con momentos de aprendizaxe de dinámicas de grupo e xogos cooperativos ...
. . .E tamén con momentos de compartir xantar e conversa e vida ...
Queren ser 5 encontros de iniciación de animadores cnstiáns do mundo rural ó redor de 3 temáticas:
* Por un mundo rural vivo
*Por unha Igrexa rural viva
* Xuntos facemos camiño
S rá na casa dos Padres da Saleta - Xiador - SILLEDA, de ·
10h da mañá a 18h da tarde, os días:
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado
Sábado

25
20
28
24
29

de
de
de
de
de

outubro 2003
decembro 2003
febreiro 2004
abril 2004
maio 2004

O custo do Cursiño é de 20 € ...
. . .Pero que esta matrícula non sexa impedimento para.apuntarte.
¡O importante, a importante, es ti !
Para pedir máis información ou apuntarte, ch.a ma a Miguel
ou Álvaro ó 981 79 30 59 ou ó 630 02 35 19
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CARTAS.
DESDE O POLEIRO
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Benqueridos amigos e amigas,

Aquel tremendo presidente dos
meses traía unha axenda oculta. Ben,
se .cadra, só semioculta. Tratábase de
Estados Unidos, de nome Monroe,
definiu o Carib~ coma o patio de
conseguir solerniñamente que o
maior número de países visitados asiatrás dos Estados Unidos, como
nasen· un acordo privado, bilateral, de
dicindo que, primeiro, era deles, e,
segundo, que era do "servicio" e non inmunidade diante do acabado de
crear Tribunal Penal Internacional.
parte da zona nobre do casal. Se o
Caribe é o patio de atrás, África virá
Así mo c~ntaron no poleiro e así
sendo o poleiro, por aquilo de que o
volo conto. Ese Tribunal encargárase
de cortello paréceme excesivamente
dos crimes máis brutais contra os
insultante. Ademais, no poleiro semdereitos humanos, eses que se chapre hai un galo que pelexa e unha man crimes contra a Humanidade. E
quica que choca e crea vida, sempre · a Humanidade leva máis de corenta
hai unha reserva de dignidade .e de
anos agardando que se fixese realidaesperanza, sempre te podes, dalgún
de. É un triunfo da Xustiza e do
xeito, empoleirar. Así que estas cartas
dereito sen fronteiras, e da humanizavan escritas desde o poleiro global.
ción, porque é un instrumento para
defender inocentes e i~entifica-los
E falando de dignidade e dos
maiores
criminais da historia, coma o
Estados U nidos, teño que vos contar
un disquedisque. Seguro que xa esta- recentemente falecido Idi Amin, tras
un longo e dourado desterro.
des informados e non é novidade,
pero por se acaso (un dos problemas
Ou sexa, que o Gran Gardián da
do poleiro é que non estás moi ben liberdade foi petando na porta dos
informado e tampouco sabes de qué pobres, usando a diplomacia da aguiestán informados os demais: a infor-.-- llada no lombo e dicindo aquilo de
mación, fluída e abundante, é un pri-:Meu querido amigoJ nós temas con vós
vilexio da casa, non da eira nin do
unha liña de axuda moi importante para
galiñeiro, no. que predominan os
renova-lo exército, non? Pois verás, homicacarexos entre poñedoras).
iio, non ten que ver, xa sabes, pero podías
Pois resulta, digo, que cando Mr
Bush veu por África hai un par de

te-lo detalle de asinar este papeliño para
que os meus soldados non se vexan en

diante
problernas
Internacional.

do

Tribunal

E así foi como Botswana e Gambia,
por exemplo, se negaran a ex:traditar
cidadáns norteamericanos acusados
polo Tribunal, agás que sexa unha
resolución
d-qn
Consello
de
Seguridade das Nacións Unid~s ou, o
que vén sendo parecido, se a Casa
Branca consente esa extradición.
Ben sei que iso non é noticia. A
noticia son os anaquiños de dignidade que a vida nos vai amasando.
Porque houbo quen se negou.
Sudáfrica e Namibia perden cartas·
(no primeiro caso están contabilizados en sete millóns de dólares USA
en axuda militar), pero d~ron esa
p equena gran lección. Por iso a prensa escrita, mesmo a que é habitualmente crítica, felicitou os seus gobernos, porque como eles din cunha
inxenuidade estupenda, optaron
polos principios, non polo pragmatismo. Vamos, que preferiron a dignidade ó presebe. E unha cousa tan pouco
de moda resulta moi reconfortante.
Moitos bicos, e coidaivos dos pragmáticos.
e

·················
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FALANDO
DA.LINGUA

Lidia e Valentina

¡INCRÍBEL: CONC<;lRDARON!
Co outono cae a folla e pare~e que tatnén caen as navidades; a nosa lingua
non ía ser menos ... Desta volta a causa aféctalle á normativa, que seica irnos
ter novas normas, a .cousa vai en serio, a non ser que lles atravese o conto ós
da Xunta. Si, évos o que deron en chamar a norma da concordia. ¡Por fin! Xa
todos estabamos desexando que dunha vez houbese acordo entre tódalas posturas.
¡Eih!, que ninguén se asuste ó oír falar de nova norma e que non empece
coa leria de: "xa es.tan10s", "volta a cambiar", " isto é un rollo", "é mellar escribir en castelán e falar .
como fala cadaquén".
Non irnos volver insistir
e~ que unha norma fai
falta, tódalas linguas a
teñen e necesítase un
modelo para que todos
escribamos igual, onde
aparecen palabras
e
expresións que non
ternos de noso. Pasa
tamén en castelán ¿ou
pensades que todos os
españolparlantes falan
coma os presentadores
do Telediario? Nin _por
asomo ...
Hoxe ímosvos dar só
unhas liñas básicas dos
ca~bios, que en realidade
non son tantos e ás ·
En abellas e en ovellas non méta-lo que teñas.
veces case non son cambios. Máis ben o que
pasou foi que onde antes había dúas opcións e se primaba unha, que era máis
similar ó castelán, agora primase a outra, máis similar ó portugués, pero segue
sendo válida tamén a primeira, por exemplo: prefírese ao a ó para vai ao/ó cine,
pe.ro valen as dúas. Aí vos· van algúns dos cambios:
Prefírense os sufixos - bel a -ble e -aría a -ería, así diremos que "é agradábel a señora da libraría"
Vale cuxo (ademais de se-lo fillo da vaca). Os que coleccionedes as nosas
en inanzas, corrixide, porque xa pode.des traducir aquilo de "nun lugar da
Mancha cuxo nom.e ... "
O que teñen de seu is to, ¡noraboa!, porque se elimina esto, eso e aquelo .
E, olio, se soubésemos cantar, cantaríamos: A quen lle soase mal soubesemos xa
n n ten qu e forzarse ... pero si que ten que seguir tirando polo cantaríamos
cantaramo ... Ese i .que non cambiarán.
'] tal, vó eguid falando coma sempre, non metades castelanismos e
pou o a pouco imo ir introducindo estas pequenas variantes e afacéndonos a
1 , agora o mái urxente para quen teña colmeas é recordar aquilo de quen
q11ere 111el rabeclia por an Miguel, quen quere abellas por Candeas.

o CANTAR o·o IRIMEGO
1. O Irimego anda en procura
dunha palabra que rime
que estea de actualidade
e tal vocábulo é "crime" .
2. As estatísticas falan
de algo que fai tremar:
as martes por ~iolencia
son moitas máis no fogar.
3 . .A penas telediario
hai que non amose a morte;
e a vida cotiá
merecente é de máis sorte.
4. Varios factores existen
que denuncian a cuestión
do que hai tralo fenómeno
. da mortífera agresión.
5. O primeiro a non perder
évos o que está á vista:
quen máis padece é a muller
neste mundo tan machista.
6. Fornan grupo, canda elas,
os que, do seu ventre froito,
sofren traumas dende a infancia;
enfermos mentais adoito.
7. Non son, non, os señoritos
os delicuentes máis crueis
pois a burguesía manda
ás normas sociais ser fieis.
8. Os que dende nenos medran
cal víctimas das miserias,
vínganse da sociedade;
non perden o tempo en lerias.
9. Parece como se fose
moi duro de aturar
ser de baixa condición,
dificil de asimilar.
10. Múltiples as tentacións
que ó delincuente a proba
sitúan, dende o atraco
ata· o enganche na droga.

11 . O sisterúa carcerario
severo, castiga o crime,
mais non educa ó autor;
en suma, que non redime.
12. Mentres tanto a violencia,
a real ou a ficticia
destrúe a imaxe humana
e a ser "poderoso" inicia.

