Moitos mandábano
calar, pero el berraba
aínda máis alto.
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EDITORIAL POR UN NADAL
CUN SORRISO LIMPO C om o
é sabido, o sorriso é algo que correspon de en
exclusiva ós humanos; polo menos no m undo
que coñecemos . Calquera animal pode laiar
chorando, pero non pode ou non sabe rir. N a
tradición xudeocristiá tamén podemos dicir
que "Deus ri", pasto que nós somos "á súa
imaxe e semellanza". Máis aínda, os escritos
do Novo Testamento repiten que "Deus é
Amor", e amor sen sorriso é algo impensable
para homes e mulleres .

O sorriso, cando sae do fondo de nós, é
manifi stación da alegría, e Deus é alegría. O
almo 43 defin

a Deus como "o Deus da

núña al gría" ("o que me fai bailar de alegría", traducen outras versións).
ri tianismo d bería ser, lago, a relixión
v s

d masiado a ill.iúdo
os cns-

m

t stemuñas de

nón augaf( ta de cara longas e
trist ira . Aínda qu

demasiadas veces . non

falta razón para chorar bágoas esp.esas, pois ...
"non stá o alcacén para gaitas", ou o que é
o mesmo, a situac.i ón do naso · mundo -os
naso irmáns e a n a sa natureza- non está
moito para rir.
Alporizados p olo nadal das lampadiñas e. o
estragu e, qu e sem ella que só se poida facer a
base da gastar e gastar adoitamos falar da contradicc~ón

do nadal consumista e m entireiro,

no que a tarxeta de crédito é a que está
entronizada no belén, n o canto do n ena espido.
Non nos falta razón criticando ese nadal, e
facendo unha sá autocrítica. Pero ... ¿e se tentamo ne te Nadal vivir e transmití-la alegría
inx la de quen aínda atopa razóns para a
peranza, de quen atopa en Belén a raiola de
luz

a calor d a e peranza para renacer? ¿E
orno

apaces de dicir cun amplo sorriso

11on teiii:zde medo porque nos naceu un. Nena que

................
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' o Príncipe da Paz ?

OAQUEL CA O NABO Caonabo foi un cacique indí- ·
xena da lila Isabela, hoxe República Dominicana.
Precolombino en boa parte da súa existencia e postcolombino
por pouco tempo, xa que non lle concederon a gracia de que
durase máis. Coma tódolos caciques, concentraba poder e
m ando sobre os seus semellantes. Pode que ata repugnantemente despiadado, como era o caso dalgúns reis Incas . Pois
C aonabo, afable mm principio e rebelde nun final, tivo que
escoita-lo canto dos que viñan salva-la súa alma (ignoraba o
pobre diaño de qué ía tam aña elucubráción) , dos que pretendían establecer
un poder lexítimo
no
seu
e
terr itorio,
seica de p aso,
orden a-la vida
licenciosa
e
descoidada da
súa comunidade. A C aonabo
no.n lle gustou
o program a e.
tiro1;lse
ó
m o n t e
Adoptou malas
mane1ras .
de
príncipe destron ado e deulles
moito que tecer
ós comendadores de turno. Ó remate cachárono e propuxéronlle a aceptación
cristiá e resignada dunha marte expeditiva. O frade co.n fesor de
últimas instancias aconselláballe o arrepentimento para poder
entrar no paraíso. Caonabo matinou e ó cabo preguntou se no
ceo prometido habería cristiáns. O confesor desconcertado
confirmou a evidencia. Daquela Caonabo dixo que el ali e con
aquel persoal non quería estar, que xa lle abondara coa ración
da vida ·presente. Caonabo foi entón, e por moito tempo, un
arrenegado. Hoxe, e coa "revisión crítica" da historia, figura na
gloriosa galería dos libertadores. Se lle preguntaran seguramente non quererla ser nin unha causa nin outra. O seu era o de
cacique de turno e pode que mesmo "cabroncete"ou bastante
máis ca isa. O que si conseguiron foi elevalo ós altares da lenda.
Distribúese agora a democracia por decreto. Gustaríame sabelas efectos desta cruzada esforzada a pral da libre opinión.
Gustaríame saber qué pensan ó respeCto algúns iraquís, agora
que xa recibiron a lección correspondente. Gustaríame saber se
adxectivarían os acontecementos do mesmo · modo que o fai
algunha prensa española (execrable asasinato dos abnegados
axentes). Gustaríame saber se están suspirando por entrar canda
n ós no paraíso.

......................................................................................:..................... ~ ....................................................... :............................................................................................................... .... ;.
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CON MARÍA
Naqueles mesmos días saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha vila de Xudá. Entrou na casa de Zacarías e saudou a

María, nai de esperanza,

Isabel. E en oíndo Isabel 9 saúdo de Maríaa, o nena brincoulle no

nai de tqdolos que esperan,

ventre. Entón, chea do Espirito Santo, exclamou Isabel, a grandes

contigo agardámo-lo Nadal,

voces: ·

contigo desexamos ver nacer entre nós

-Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu ventre.

ó que ha se-lo naso

¿Quen son eu para que me visite a nai do meu Señor? Pois ó que
chegou o teu saúdo ós meus oídos, brincou de alegría a criatura no
meu ventre. ¡Di tosa ti que criches que se cumpriría canto che
anunciaron de parte do Señor!

Salvado~.

María, nai humilde,
de humilde esperanza,
que nos ensinas a valora-lo pouco e o pequeno,
contigo sentímonos unidos a tódolos pequer:ios
que levan no seu seo
a forza de algo novo que ha nacer,
ó seu tempo,
con paciencia.
María, nai humilde e leda
da esperanza humilde e leda,
que levaches a Deus en ti
coma gozo dunha promesa certa,
contigo, en ti,
queremos bañar con risas
as nasas pequenas esperanzas diarias,
ata o día grande da grande Esperanza.
María, nai humilde, ·leda e crente
de tódalas esperanzas humildes,
de tódalas esperanzas ledas,
de tódalas esperanzas crentes,
que te fiaches sempre de Deus,
contigo, en ti,
queremos medrar na fe
e poñer nas mans soñadoras de Deus
as nasas vidas precisadas de alboradas frescas.

A Cl..,AVE

Manolo Regal Ledo
Non é un chamán

Lucas compuxo o anuncio do nacemento de Xoán seguindo mo·delos que aparecen noutros pasaxes do Antigo Testamento, .e lago,
seguindo o modelo de Xoán, compuxo tamén o anuncio do nacemento de Xesús. O relato que ternos diante completa e dalgunha
maneira cerra eses dous anuncios anteriores.
Lucas, coma o resto dos evanxelistas, está preocupado por establecer unha boa relación de dependencia entre Xoán Bautista e
Xesús. Por iso neste mesmo relato presenta a Xoán estremecéndose no ventre da nai ante a presencia do seu Señor. E com.pón este
relato tan precioso onde sa.lienta a grandeza de Xesús e a presencia de Deus que dá alegría.
Chama a atención o ambiente de grande alegría que se vive neste encontro: saúdos, nena que brinca de ledicia no ventre da nai,
excl_a_mac.ións, felicitacións, loanzas. O evanxelista Lucas é o .evanxelista da alegría; esta alegría pon a el sempre en relación coa presencia do

~spírito

que abre os tempos novas de Xesús para os pobres.
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APENEIRA
BELÉN DE
BETANZOS. Máis de 100 figuVisitámo-lo

.

ras en movemento envoltas en efectos
especiais: luz, son, treboadas, chuvia,
neve ... en 130 m2. A patria de Xesús, a
xeografía, os oficios: pescadores, labre-
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gos, alfareiros, pastores ... , as edifica-

o

INVERNO fai aletarga-la

vida: roedores coma os ratos de campo

cións: muíños, pazos, fontes ... , todo ten

fan pasadizos na neve ata atopa-las raí-

o sabor da súa etnia. Montado no

ces, as musarañas tan pequenas conxé-

Edificio Liceo (Arquivo do Antigo Reino

lanse ·buscando sen tregua alimentos.

de Galicia). Para máis información, cha-

Téñeno máis doado os que pasan o

made ó· teléfono 981772456.

inverno durmindo nos tobas; a.lgún,
coma as marmotas, ata 8 meses; os teixos ata que se consome a graxa espesa
dos seus carpos; os esquías baleiran as
despensas nas que agacharon os froitos

Os

MONTES son fundamenta is na saúde, os seus efectos positivos chegan

lonxe, xa que loitan contra o efecto invernadoiro: eliminan a cuarta parte do

co2·

do outono: naces, landras, etc. para ese
tempo máis recio, o mesmo cás abellas

que produce España (un 23.80/o) que, despois de Irlanda é o Estado europeo que máis

que, apertadas, se aproveitan do mel

C02 emite, fronte a Alemaña (só -6,80/o). O 14 ·vai erguerse un monolito na praza de

almacenado no tempo das flores.

Pa zos de Borbén na memoria dos que defenderon o monte veciñal, que son 2.861

Insectos como as procesion.arias fan

que suman 608.729 ha. Máis de 3.500 galegas/as están empregados neste sector .no

niños de seda nos piñeiros máis altos e

rural, os 430 serradoiros ocupan outros 3.700 e as 23 industrias transformadoras de

outros no seu corazón, o que abriga as

taboleiro e chapa cantan cuns 2.500 empregados.

aves que se alimentan deles a emigrar a
recantos máis quentes.

O PREMIO NOBEL
DA PAZ a Shirin Ebadí, ~a foto,
lévanos a ollar con urxencia a discriminación que sofren as mulleres no Irán.
Aínda que xa son o 650/o do alumnado
universitario, nunha poboación moi
nova, pois o 700/o dos 6~ millóns de iranís non teñen 30 anos, viven nun réxime
que é unha lousa que mun::ha as súas
ilusións. Shirin Ebadí naceu no 1979,
cunha revolución fundamentalista que
cobrou a vida de máis de 100.000
mozos/as e nenas/as no nome de Alá. En
febreiro vai haber eleccións, pero prognostícase abstención, xa nas municipais
non votou o 600/o, e en Teherán nin o
880/o.

VER COS OÍDOS pode se-la

luz dos cegos/as nos días de lumeirada de

Santa Lucía, gracias a unha nova técnica que lle recrea o espacio mediante un son
tridimensional, unha sinestesia. Un aparato, o EAV (Espacio Acústico Virtual) que
pesa un quilo e me~io, composto pala cámara que rexistra as imaxes que están no
campo de visión e envía estes sinais ó ordenador, que transforma a imaxe en son tridimensional que vai dar ós auriculares. Os obxectos que rodean a persoa discapacitada convé.rtense en fontes de sons. Na ilustración, as gafas coas microcámaras e
auriculares que conectan a un ordenador.

Alfonso Blanco Torrado

A COVA DA TERRA de
Lugo loita pala xustiza dende a súa fundación no 1995. Foi a primeira tenda de
comercio xusto en Galicia. Con conferencias vai estendendo a voz dos pobres:
.o 13 sobre o comercio internacional e
alternativo, desentrañando as tripas da
Organización Mundial do Comercio ou o
Banco Múndial, despois do fracaso de
Cancún. Aquí os países pobres esixiron a
redúcción dos subsidios á exportación,

NACER EN PALESTINA é máis com .plicado ca

morrer. Na foto, o

1º nacemento na unidade xinecolóxica do hospital de K;;ilkilia, na Cisxordania. Fatma
· ensina o seu noveno filio. Esta é unha cidade de máis de 43.000 refuxiados e pobres,·

.

que distorsionan o comercio vendendo
·por debaixo dos custos de producción e
destruíndo a agricultura. Mentres, o

e que é un cárcere polo muro que ali eonstruíu Israel, cunha soa porta de entrada· e

Estado reduce a axuda . ós países pobres,

saída, á que corresponden enfe rmos dunha rexión de máis de 500.000 veciños, onde

só un 0,260/o, como hai 10 anos, e cobra

nacen moitos prematuramente, primeira causa de mortandade infantil, pala tensión

de débeda a Etiopía, Uganda, Camerún

que está a vivirse. Se hoxe viñese ó mundo .Xesús de Nazaré, as dificultades para o

20 millóns de dólares.

seu parto non ían ser menos ca daquela.

A loita contra o consumismo salvaxe do
Nadal coñece un novo pulo na comarca
de Chantada, onde os ecopacifi.stas de

XEVALE lanzaron a 13 edición da
"Árbore do Nadal. .. , para plantar". Nos
últimos dous anos agasallaron con acevos e teixos co compromiso de que
fosen coidados. Na foto, o seu coordinador Anxo ·Maure sementando esta arela
coa súa bicicleta acugulada de teixos.
Sintonizan co celme deste tempo, xa
que con este xesto están a recupera-la
nasa paisaxe, tradicións, literatura
popular, mesmo toponimia, as raíces de
lugares como Acevedo, Teixido, etc.

O Nadal convida a buscar unha alimentación sa. A isto colaboran varios mosteiros
. que están a ·facer doces caseiros, como as Morixas Benedictinas de San Vicente de
Trasmaño, en Redondela. Elas non entran no baile corisumista de prezos qu,_e están
experimentandó os productos alimenticios, sobre todo na

NAVIDEÑA.

INFLACION

Nestas datas onde medran ata un 500/o: doces, peixes, xogue-

tes ... A mer~a anterior e a conxelación de productos frescos son unha saída a tanto
desbaraxuste.
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BOTANDO CONTAS

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 557841
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Coruña) •
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88
~~ Provenza, 274 - 276
08008 BARCELONA
Teléfs. : 93 - 215 03 68 ! 215 01 79
Fax :
93 - 215 01 79

~Jo Zurbano , 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 31 o 48 30

•'G

Habana, 12
32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28

O Estado, a Xunta, as deputacións e mailos concellos
andan nestas semanas moi ocupados facendo balances.
Houbo discrepancias, de todos coñecidas, entre maioría e
oposición en relación con varios asuntos de singular
importancia neste ~ontexto, moito máis en vésperas
electorais: o desenvolvemento do Plan Ga/icia e dos
grandes investimentos do AVE e out.ras infraestructuras.
A verdade é que se un mira os números que figuran nos presupostos, do
Estado e da Xunta, non se ven ésas marabillas tantas veces prometidas. Así, os
voceiro.s da oposición fixeron resaltar que todos eses investimentos previstos
non chegan a que os galegas académo-la media por habitante ou nin sequera
a media correspondente á nasa aportación ó Producto Interior Bruto.
Cando se aveñen a razoar, os representantes dos gobernos de Madrid e
Santiago aducen dous tipos de argumentos, que teñen a súa parte de razón.
Por unha banda sinalan que os grandes proxectos de infraestructuras (AVE,
autovías, autoestradas, etc.) precisan dun longo proceso previo de redacción de
proxectos, a súa aprobación, licitación, etc.; e lago hai aínda que tomar medidas para dispoñer dos terreas onde se van realizar. Por 'iso pode entenderse que

nos presupostos
non se ven as marabillas
prometidas

~fii Dolores, 55

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

4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf. : 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~e 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
02.657 58 99
Fax :
~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
986- 85 7918
Fax:
~~ Praza de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf. : 982 - 40 26 57
Fax:
982 -41 60 33

os prazos son longos, pero non ata o punto do que o corre na· famosa Autovía
do Cantábrico, que despois de anos e anos de promesas, as únicas obras que
comezan o ano que vén son dous pequenos treitos nas proximidades de
Ribadeo.
Pero é que, por exemplo, no famoso AVE entre Zamora e Ourense aínda
non pasaron dos estudios previos e na metade do AVE Atlántico (de Ferro! a
Vigo) aínda faltan eses mesmos estudios para todo o que é Ferrol- Coruña e
boa parte de Pontevedra a Santiago. E non digamos para o famoso AVE
Ferrol-Bilbao. E, mentres, as autovías de Lugo a Ourense e Santiago aínda
seguen no trámite dos estudios previos do trazado.
Outro argumento de peso, en.relación co anterior, é que eses estudios previos (de trazado, de impacto ambiental, proxectos de obra e similares) supoñen
unha parte menor nos presupostos das obras, polo cal o investitnento forte
quedaría para anos posteriores, pero os pasos previos dos citados estudios xa
supoñen un compromiso firme dunha obra inmediata.
Esperemos que así sexa e que os prazos non se alonguen.

············e

MULLER

Engracia Vida/

Ternos aínda fresquiño o día contra a violencia de x énero. Avanza
en progresión xeométrica o número _d e martes ·que nese día ascendía
a 89 víctimas e desde o 25 de novembro xa ascendeu a 93 . Non sobe
na mesma proporción a conciencia cívica que tiña que berrar moito
máis alto outro NUNCA MÁIS. A concentración de. Pontevedra
derrubou en plena Praza do 8 de Marzo un simbólico muro de "caixas" feito por nós, coas causas da violencia que se foron escribindo
coa participación dos/ das transeúntes: violencia, incomunicación,
inxustiza, incumprimento de leis, analfabetismo,·etc. Tres nenas deron
o impulso para que caese totalmente.
N ese mesmo día celebro use no concello de Campo Lameiro, unha
xornada completa de información, formación, deb_ate, testerriuños.
Levouse a cabo en colaboración co Servicio de Aseso.r amento e
Apoio Integr~ á Muller que traballa nos concellos de Barro, Caldas,
Catoira, Cuntis, Maraña, Pontecesures, Portas ~ Valga e Campo
Lameiro.
Outra actividade que nos está ocupando é a organización da
MOBILIZACIÓN EUROPEA DAS MULLERES, que terá lugar en
Vigo os días 22 e 23 de maio do 2004. O . lema reza: Por unha
Europa de todas: Diferentes SI, desiguais NON.
Organizan as asociacións feministas integradas na MARCHA
MUNDIAL. Se non tecles ningunha coñecida e vos queredes inte~
grar, podedes conectar coas M.C. G. R/Ensinanza, 3 Santiago. Traballo
hai abando.
Escribo no momento de coñecela morte de Dulce Chacón, unha
muller que militou sempre no feminismo e que nos acababa de aga·sallar co libro La voz dormida, na editorial Alfaguara, con testemuños·
de mulleres maltratadas polos vencedores da guerra civil.
Bó Nadal e que o vindeiro 2004 nos achegue maiores doses de
xustiza, paz, democracia, respecto e boas maneiras das que estamos tan
necesitados os_dous sexos, pero neste caso é moito maior o número
dos qu e nos gobernan desde a ~áis pura ortodoxia machista ...

_
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HORIZONTE UNIVERSAL

CENSURAS ...
elemento de crítica que "as 1maxes
que aparecen en di to libro-eran irrespectuosas e irreverentes".
Esta anulación foi levada a cabo
unha vez establecida de xeito oficial a
presentación de dito libro e feita
unha convocatoria de máis de se1scentas persoas de toda Galicia.
Abraiados ·ante esta situación e sen
ningunha posibilidade _de diálogo,
comezáronse a barallar outras posibilidades que permitiran seguir adiante
a presentación do dito libro. Con ese
propósito nós dirixímonos á Galería
Sargadelos, e sen ningunha out~a
obxección que buscar unha data
oportuna, admite a presentación do
libro, poñendo a disposición tódolos
medios que están ó seu alcance.
¡Moito ternos que aprender e que
camiñar a estes niveis dende outras
ins ti tu ció ns!
Resulta difícil crer que a día de
Como persoas crentes que nos .s en- hoxe sigamos con esa mentalidade ou
timos e como parte dunha Igrexa principios de superficialidade, de teoque consideramos familia, resulta · loxía teórica, e temendo a liberdade
realmente doloroso falar de CEN- ·de expresión.
SURA ECLESIÁSTICA. Este termo
¿Que se censura?
que en principio eremos que forma
Invitámosvos a que compréde-lo
parte dunha historia pasada, aparece
hoxe, sorprendentemente, c~ndo hai libro .. Poderiamos reflexionar xuntos
e preguntarnos ...¿que é o que realuns días o libro Cuerpo y Sangre, de
mente se está a censurar, rexeitar, ·
Siro López, acabado de saír ó mercaconsiderar irreverente ou irrespecdo o día 22 de outubro <leste · ano, e
que tiña como proxecto presentarse a tuoso, non digno, herético, pelaxiano
nivel galego na librería S'an Pablo de
ou non sei cántas cousas máis? Unhas .
Santiago de Compostela, foi censura- fotografías, unha teoloxía ou unha
do e prohibida a súa venda en tódalas
realidade que se atopa detrás de cada
librerías que e ta orde dirixe en imaxe ou de cada reflexión e que
E paña.
toca fortemente a nosa conciencia
burguesa, acomodada ou de rel.ixiosiAs razóns "oficiais"
dade light.
Todo i o, en dar ningunha explicaCorresponde a todos tomar conción directa, alegando como único
ciencia de que ·con este feito estamos
L

············e

censurando non só unhas fotos ou un
escrito, sen6n todas aquelas realidades
que se atopan detrás de cada fotoescrita. Estamos censurando,

heg~n

do, a todas aquelas pers9as, grupos e
comunidades, que entregan a súa vida
na 1oita pola construcción dunha
sociedade máis humana, máis digna,
máis xusta, máis para todos... no
fondo máis de Deus. Unha realidade
na que o misterio do · Corpo . e
Sangue se transforme en auténtico

¿Que·censuramos
cando ,
censuramos?
alimento para todos e todas, pasando
polo baruto da vida, da historia e das
pequenas historias. que son sacrificadas, morren e dan vida no seu día a ·
día, facendo me~oria VIVA do que
un día foi pan e viño compartido e
entregado para dar vida. ,
Só unha irnaxe: a da boneca barby
a modo de cáliz-copa e o xoguetemáquina pesada-destrozadora a
modo de hostia:-pan. E ó lado o texto
no que se comenta a realidade da
explotación sexual que sofren miles
de mulleres. ¿Que estamos censurando aquí ou considerando. fóra do
evanxeo ... a foto da muller-bonecauso ou a realidade de miles de ·m ulleres explotadas-maltratadas- denigradas-sacrificadas cada día polo fenó meno da prostitución? ¿De que parte
nos estamos poñendo, da das expiota-

Álvaro Barros Quivén
das bu da dos explotadores?¿Non
estaremos querendo comungar con
rodas de muíño, .ou de camión ou de
apisoadora? ¿Que é o que queremos
silenciar?
Do correcto e do cristián·

((Creámonos unha imaxe de como
deben se-las · causas, o- mundo, a vida,
incluso de como debemos ser" nós mesmos
e as persoas que nos .rodean, e non podemos admitir nada que non encaixe con esa
imaxe, porque supón renunciar ó seguro,
quedarnos no aire, deixar espacio a novas
posibilidades, ó novo, ó descoñecido, ó
cambio .. . e iso dános medo. Entón ·optamos por non admitir nada que non sexa
perfectamente ªcomprensible", correcto, e
que non encaixe nese mundo ríxido e descolorido que creamos buscando seguridade,
. onde todo está perfectamente ordenado e
cada causa ten a súa etiqueta" (1v1atilde
de Torres, Para que la vida te sorpren- ·
da).
N9n é camiño fácil, pero "sabemos
de quen nos fiamos". Pódennos tratar
de loucos, de equivocados, de desnortados ... pero p01.1:co me importarán esas opinións cando sabemos o
que levamos entre mans, a dignidade,
a vida que como mulleres e homes
· formamos parte <leste mundo, desta
sociedade preñada da VIDA auténtica, que está chea do Espírito dese
Deus que é 6 único que pode dinamizar e transformar toda a nasa existencia, ata que adquira a súa verdadeira IMAXE.
Por iso, hoxe e sempre, considero
que só hai un xeito de seguir facendo reino de Deus, e é optando por
todos aqueles que son censurados/as ·
na súa vida palas actitudes, os feítos e
o buscar novas camiños que .rompan
co ritmo que irnpoñen estas sociedades avanzadas. Por iso, como di Tony
de Mello "sede auténticos na vasa

vida, porque Xesús tamén foi auténtico na súa"; quizá esta si debera se-la
clave do naso vivir.
((Non debemos esquecer o que dicía un

misioneiro e_n África: a prostitución espiritual é peor cá corporal, e aquela dáse
cando se antepoñen conveniencias institucionais, intereses eclesiásticos ou simplemente o mantemento das normas ás necesidades das persoas e ós sufrimentos dos
hom'es. Aí está o centro da crítica de Xesús
ás institucións relíxiosas da sáa época, que
seguen senda plenamente actuais no que
atinxe ás igrexas cristiás" üosé María
Castillo,J~sús de Nazaret. Perspectivas).

Un descubrir con toda esta perspectiva de fondo, que as palabras
introductorias de Pedro Casaldáliga
que se presentan como envoltorio do
libro Cuerpo y Sangre se transforman
en proféticas: "A verdade é que o
libro Cuerpo y Sangre de Siro López
·é tan revolucionario coma evanxélico, e é bo que coincidan bastante as
dúas causas. As súas irnaxes son unha
revelación". Quizais o mellar de
todo é que nos metamos neste libro e
nos deixemos impresionar pala súa
arte, pola súa frescura, polos seus
silencios, pola súa poesía, pola súa
provocación e polo seu amor.
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INTERNACIONAL
.

Moisés Lozano Paz

,

O FORO INTERNACIONAL DE PA·RIS
Vivimos tempos diñciles. As desigualdades medran, os amantes da
guerra non paran, as mentiras abondan, a pobreza fai triste presencia a
cotío e, mentres, grupos de persoas
de tódalas idades soñan cun mundo
alternativo, cun mundo novo 1 cunha
cultura máis solidaria na que a guerra
se desterre dunha vez e a paz, a harmonía e a liberdade fagan presencia
ntre as persoas. O Foro Social pretende ser unha alternativa a esta cada
v z máis desatinada situación mundial na que a economía parece invadir anular tódolo con1poñentes da
dignidade humana

O FORO SOCIAL DE PARÍS
« u tr

mm

' posible» foi o
lt rmundiali ta que no
pa a m d nov mbro s x untaron
n Parí no 11 Foro Social Europeo.
tro días nos que se dialogou sobre
a posibilidade doutra Europa alternativa á actual, ultraliberal, na que caiba
o comercio xusto, a integración dos
inmigrantes, un papel máis activo e
pr ponderante para as mulleres, unha
educación de calidade para todos ou
unha loita eficaz contra a pobreza.

Tainén se valorou e criticou a política dalgúns gobernos da UE que se
suman á política imperialista e belicista de Washington, aplican criterios
moi similares nos seus tratados
comerc1a1s e de investimentos.
Denunciouse o bloqueo de Cuba e a
política europea cara a países como
Venezuela, Bolivia, Brasil, Iraq e os
pobos de Palestina e o Sahara
Occidental.
Este encontro de ParíS é a continuación dun movemento _mundial
social que comezou en Porto Alegre,
Brasil, no 2001. O espírito das "discusións" foi o de abrirse á reflexión e
ás propostas nun espac~o plural e
diverso: non confesional, non gubernamental e non partidista. Asistiron a
este Segundo Foro 1. 800 asociacións,
sindicatos e organizacións de distinto
cor.
Mesmo a comida ofertada mantívose nun ámbito alternativo. Así,
repartironse uns 40. 000 menús cie
comida alternativa procedente de
granxas biolóxicas e de cooperativas
que tra~allan nas redes de comercio
alternativo.Viña francés biolóxico do
centro de Francia, ovos de granxas

xestionadas por cooperativas e pan
feíto con fariña de trigo cultivado
sen productos químicos.
Este_ 11 Foro Social pretendeu a
converxencia desde a pluralidade para
artellar unha alternativa ó neoliberali_smo actual. Os cinco grandes ei.Xes
que se trataron foron: 1. Contra a
guerra, pola Europa da Paz- e a
Xustiza, da Solidaridade, aberta ó
mundo. 2. Contra o neoliberalismo,
contra o patriarcado, non a unha
Europa de dereitas, pola Europa
social e democrática. 3. Contra a
lóxica do mercado, por unha sociedade de xustiza social, ecoloxicamente
sostible. 4. <=;ontra os procesos mercantilistas,
por
unha
Europa
Democrática da información, da cultura e da educación. 5. Contra o
racismo, a xenofobia e a exclusión,
pola igualdade de dereitos, o diálogo
entre as culturas, por - unha Europa
aberta ós inmigrantes, refuxiados e ós
demandantes de asilo.
Este Foro demostrou que a sociedade civil está viva e que se intúen
esperanzas cara a lograr un novo
mundo máis pacífico, máis solidario,
máis xusto e máis libre.

~

EDUCACION

Juan Antonio Pinto Antón

,

DICIR NON OU A REBELION DOS PAIS

O fácil é dicir SI. Ben o saben os

do ferro, taxistas, cociñeiras, caixeiros
automáticos dos filias.
políticos cando queren gañar os refe"Non fagas ruído!_" di a muller
rendos: a resposta gañadora é sempre
angustiada ó seu home. Son as dúas
SI. Só nos afastados días da infancia
da tarde e o rei da casa deitouse ás
ou da adolescencia, preferímo-lo
tantas e está aínda durmindo. "¿Que
NON, acompañado por unha nota. queres que che poña de comida?"
ble carga de irracionalidade ou de .
pregunta a nai a unha especie de
hormonas.
ameba derrubada no sofá <liante do
Por iso é bo reivindicar a vertente
televisor. A neniña, maior de idade,
educativa do_ NON, desta volta en oprime compulsivamente o mando a
boca dos pais e das nais. A diferencia distancia sen interese ningún por
dos comerciantes, que deben adular o
ningún programa e sen percatarse
gusto do cliente, os pais son educadesa sombra molesta con forma de
nai. "Veña, _neniña, tes que comer
dores e a illiúdo deb.en contradici-lo
algo" insiste a sombra. E a princesa
gusto do seu pequeno 'cliente'.
somnolenta volve a cabeza, mira con
Dicindo NON.
cara de noxo e di "Ai mamá, que
Que cada un se mire no espello dos
prop{os filias_ e dos filias da nosa pesadiña es ... Prepárame un ..."
Meu rei, miña xoia, .rodeados
sociedade. A cada unha das súas predunha corte de lacaios, lambecfrs ó
tensións e das súas d~mandas, dos
.seu servicio para acabar convertendo
seus caprichos e esixencias, dos seus
ós seus filias en consumidores comdesexos e antollos respondemos sem- pulsivos, en xelatina desmotivada,
pre SI. ¡Cómpreme un ... ! SI. ¡Quera bobos · que se non coñecen límites é
que ... ! SI. ¡Dáme agora mesmo ...! SI.
porque nunca os tiveron e porque
¡Quera que me leves .. . ! SI.As figuras
ninguén os obrigou xamais a transidos pais transfórmanse en serventes · tar polo sendeiro estreito pero socialdos filias, criadas das filias, pasadoras mente imprescindible das normas .

Velaquí a conquista de tantos pais
maltratados: filios sen capacidade ·de
sufrimento que non aceptan porque
non coñecen o sacrificio que implica
o feíto de vivir, de consegui-las causas, de ·co~pra-los bens que consumimos . "¡Quera todo e quéroo xa!".
Cómpre, pois, reivindica-la rebeldía
dos país contra os filias . Educar
tamén co NON, sobre todo co
NON xustamente nestes días en que
empezan a aparecer noticias inquietantes: meus reis, miñas xoias de
quince anos que levantan a man contra os pais, filias que pegan ás nais,
unha
denuncia
diaria
na
Comunidade_ de Madrid. Filias de
clase media e alta coas súas vidiñas
instaladas na comodidade do presente, perfectos idiotas que se negan a
crecer.
Na maiona das veces, e cada vez
máis, as nasas filias, os nosos filios moi
ben comidos e mantidos, están con
toda seguridade mal nutridos: dietética pero tamén educativamente 'porque na súa "dieta" diaria falta unha
pequena ración de NONS'.

e . . . .. . . .
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ENTREVISTA

NÓS VOLVEMOS Á TERRA
Cando case que ninguén defende as posibilidades dos nasos recursos e das nasas
produccións, hai algúns/has que apostan e soñan e botan mans á obra para construíren
futuro na aldea .. Tivémo-la sorte de conversarmos con Carme, membro dun grupo de
xente nova que busca producir alimentos sans, seguros e naturais.

neiras, labregos ou consumidores. ca que nos laboratorios se fan
-Carme, cóntanos algo de ti:
Participamos no Sindicato a diario recombinacións xenéticas entre
de quen es, que fas ...
-Prefiro que falernos de "nós", un t~mén, · e SEGUIMOS PENSAN- vexetais e _bacterias, vexetais e virus,
grupo de persoas 'novas que empe- DO
BASICAMENTE
QUE etc. .. para seica crear seres resistenzamos a considerar a posibilidade MERECE A PENA FACER tes a enfermidades, pragas, herbici-·
de cultivármo-las terras das nosas AQUILO QUE · CADAQUÉN das .. . Nos alimentos empréganse
sobre todo para cultivar o millo, a
casas que ían quedar abandonadas e "SENTE".
a posibilidade de "volver á terra".
soia e mailo a.rroz. Estes organismos
-Fermoso proxecto e fermosa · creados por multinacionais da ·
Falamos, e como os sentimentos
eran os que nos unían, nin moito realidade. Mira, e agora que se agroindustria son patentados pola
tivemos que discutir ou propoñer. . está escoitando falar tanto da . empresa ou laboratorio que·os crea,
Constituímos, por aquilo das for- utilización dos transxénicos é ·dicir, que teñen o dereito de venmalidades, dúas sociedades e puxé- ¿como o :valoras ti como técni- der "en exclusividade" a semente
monos a traballar as terras, a criar ca agraria e. como labrega que OXM fabricada. Ademais as empreanimais, a plantar... e levamos preto aposta por unha producción sas tamén teñen dereito a que as
de dous anos así. Témo-las terras en sa?
súas· sementes non sexan reproduci..:.o goberno do PP aprobou a das e cultivadas por cruces naturais
zonas distintas da Terra Chá e do
Sar. Criamos polos, galiñas, algun- legalización dos transxénicos en con outras noti patentadas, a non
has ovellas, abellas.... plantamos España en abril pasado. Os transxé- ser que se lles pague o dereito de
mcos,
ou
tamén
chamados cultivalas. Autorizar os OXM,
hortalizas,
cerea1s,
froiteiras.
Participamos en redes de comercio "OXM", son "organismos xeneti- supón desprotexernos a quen quecon outro compañeiros e compa- camente modificados;' e isto signifi- remos cultivar dun xeito san e obri-

.Tereixa Ledo Regal
garnos a cultivar tamén con OXM,
porque o pole, xa se sabe .. . O que
xa é vergoñento é que,

a continua-

ción de seren contaminados os
nasos cultivos, teñamos que pagar
un canon á multinacional como xa

Cos.transxénicos
.
1nxenmos
substancias
das que non
se ,saben
as suas .
·consecuencias
ten acorrido a certos labregos en
países como Canadá.
~¿Entón, que. implicacións
pode ter para a agricultura
galega e tamén para a alimentación de todos nós o uso dos
transxénicos?
-Para a nosa alimentación significa un risco moi elevado porque,
ben por consumo directo _dos
OXM, ben por comer alimentos
que están elaborados ou conteñen
OXM, estamos inxerindo substancias das que non se saben as súas
consecuencias nos animais e huma. .
nos. Por poñer un exemplo, a combinación con bacterias· ou virus na
cadea xenética dos vexetais é. un
recurso moi empregado polos laboratorios ¿Que pasa a continuación
no organismo hui:nano cos antibióticos tan empregados para combater
virus e bacterias causantes de enfermidades humanas? A "propia comunidade científica non está de acor-

do co..as consecuencias que se
poden derivar na saúde, e tamén
por eso moitas organizacións piden;
a nivel mundial, unha moratoria ·
para que non se permita comerciar
con OXM mentres non se poida
falar de "seguridade alimentaria".
E ternos que empezar a fal.ar de
"soberanía alimentaria" no canto
de aceptar esta "depelíldencia alimentaria", xa que o non control da
alimentación para calquera pobo
(tamén o noso) significa o "non control da propia vida, da propia economía, da propia· terra ... Todo isto
ten moito que ver cos motivos de
fondo ·da fame do · chamado
Terceiro Mundo ...

-O Sindicato Labrego Galego
está · propoñendo un modelo
alternativo de agricultura e alimentación, que . coincide co
modelo proposto por Vía
Campesina, onde están integradas organizacións agrarias e
indíxenas de ·todo o mundo,
sobre todo 'dos países do Sur.
Dinos algo dese modelo ...
-Pois é, nin máis nin menos, ca u
modelo que aposta palas persoas,
labregas e consumidoras. É UN
MODEtO DE AGRICULTURA
QUE PERMI E PRODUCIR
ALIMENTOS
SEGUROS E
SANS, ~ DE XEITO SOBERANO PARA CADA POBO, con
intercambios en pé de.iguald-ade; eri
contraposiGión co modelo i~pe
rante que sustenta a producción de
·comida fundamentalmente como
un negocio mundial. O QUE NOS
UNE, É A IDEA . DE QUE OS
CARTOS NON ESTÁN POR
RIBA DAS PERSOAS.

-_¿E de cara ó futuro inmediató, que podemos Ir .facendo
cada un e cada unha de nós na
nosa maneira de producir, de
mercar, de comer? Dános
algunhas pistas ...
. - Non hai fórmulas máxicas, nin
nós irnos ir de sabedores de respostas que entre todos e todas ternos
que ir construíndo. A xeito de pistas, podemos contarvos que coñecemos compañeiros e compañeiras
tamén aquí, na Galiza, que apostan
en primeiro lugar por organizarse e
participar en asociacións de consumidores, ecoloxistas, de labregos e
labregas, de trab~adores. É algo
que tódolos días se pode facer. coa
actitude e a palabra_. En segundo
lugar, ESTAMOS ARTICULANDO UNHA REDE GALEGA DE
PRODUCTORES/ AS E CONSUMIDORES/ AS QUE ESTA-:MOS
APOSTANDO
PÓR
FÓRMULAS ALTERNATIVAS
DE PARTICIPAR, DE PRODUCIR, DE RELACIONARNOS,
DE
ALIMENTARNOS,
DE
ENCONTRARNOS. Se a alguén
lle interesa, pode chamar, por
exemplo, ós · locais do · Sindicato
Labrego para ·que o informen con
máis detalle desas redes e de cómo
-participar. Un dos teléfonos no que
estou eu é o 981 77 33 77. O só
· feito de cuestionarnos o " acto de
consuino" é rrioi iillportante e a
partir de aí ...
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O NOSO TABOLEIRO
IRIMIA 60X100
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C om o xa cóntamos noutras ocasións, ·a situación económica de Irimia, non é a mello~ das posibles ...
Por esta razón púxose en marcha, o ano pasado, unha campaña baixo o nome de IRIMIA 60X100 na
que buscabamos 100 irimegos (como mínimo) dispostos a aportar 60 euro_s anuais por e para Irimia.
Esas 100 p ersoas serían unha especie de "socios protectores" que lle garantirían cada ano á asociación uns ·
ingresos de 6. 000€ . Hai que aclarar que estes 60€ estarían totalmente á marxe da subscrición, e cóbranse de xeito anual.
Sabemos que os temas ec;:onótrucos son m01 delicados e que
para moitos de vós o pago da subscrición á revista xa supón un
u p rtant

sacrificio. Sen embar-

g , ta1 én somos conscientes de
qu moita xente pode e está disposta a investir 60€ !).a causa irimega. Se alguén non se sumou aínda a

esta campaña e quere· facelo, est e é o momento. Cobraráselle no primeiro trimestre de 2004, xunto
coa subscrición á revista.
Para apuntarvos ou recibir máis información non ten des máis ca poñervos en contacto con nós no

619.421.002, no Apartado 980 de Santiago de Comp ostela ou en irimia@wanadoo.es. Confiamos na vosa
xenerosidade.
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CARIAS DESDE
O POLEIRO

Daniel López Mi.Jñ.o z

O BAR DE ANTONIO '

¿Como vai? ¿Segue a chover? Por
aquí choveu milagrosamente un par
de noites, un trebonciño moi suave,
xusto o preciso para non ter que
rega-las plantas. Polo demais, direivos
que onte inaugurámo-lo bar de
Antonio. No comezo do verán austral, a medio camiño entre os bosquimanos e os himbas, entre o Atlántico
e o kalahari, Antonio abriu ·un bar
gal ego.
Este home, que vén sendo de contra a Terra de Montes, é un frasco das
esencias do país. Estivo na Arxentina
montando e xestionando fábric.as de
peixe e desembarcou despois nestas
costas, porque onde está el as cousas
funcionan sen problemas e os xefes
sábeno ben. Pero cansou de traballar
para outros e a partir dese moment?
liberou todo o seu potencial de galega emprendedor. Currante como
corresponde ás súas orixes, abriu primeiro unha peixería e onte un bar
galego. N as ideas simples está a xenialidade, porque coa peixería fixo posible que a xente que vive nun . dos
litarais máis ricos en peixe do planeta poida comer diariamente peixe
fresco, posibilidade anteriormente

negada polos absurdos do mercado
·global e a dieta da cultura dominante. A ninguén se lle ocorrera, pero el
fíxoo e fíxoo ben. Tan ben que ademais se dedicou a afumados artesanais
e diversas maneiras propias del de
envasar mexillóns e eu qué sei. -E
andan coma t~los a pedirlle os segredos, pero el non os dá, porque son o
seu capital intanxible e cultural, o seu
saber facer de mariñeiro.
O do bar era necesario, non só
polo aquel dun lugar no que tomar
unha tapa, serrón porque Antonio é
un galego falador e fabulador, e
cando entras na peixería . dálle por
destaparse con contos do país e podes
botar unha hora mercando no péixe
que non te enteras. ~sí que o bar
parece un lugar máis axeitado para o
palique morriñento.
A rnin recórdame un .personaxe da
tropa da tralla, deses que atopa Xurxo
Souto polo mundo adiante.Así, esoutro día, mentres tratabamos de que
· nos vendera uns filete·s de rosada fresca - privilexio que non se atopa na
Gahcia orixinal- púxonos os Tamara
na radiocasete. Escoita, escoita esta,
dicía, e vías como se lle mallaban os

olliños, mentres soaba "as lanchas do
xeito", cantada por Pucho Boedo.. E
tan personaxe é, que é o máis poli~
glota de tódolos galegas en;úgrados
que coñezo. Ademais de perfecto
galego, inglés, afrikaan e portugués,
anda no das linguas nativas, e a través
do escaparate chama pola xente e ten
unhas parrafadas moi simpáticas en
diversas variedades bantús con acento de Pontecaldelas.
Onte falabamos do nome do bar,
que. aínda non o t~n . Estabamos con
Manuel, un rapaz portugués, comentando o caso, e andabamos a maquinar en algo que chamara tanto a galegas como portugueses, coa palabra
,Terra, posiblemente. E mentres falabamos .disto e do xeito galega de
coce- lo polbo, eu levantei a vista e
vin aquel cartel decorativo que o
Antonio puxo tan ilusionado no
·m edio
do
seu
bar:
Plaza
Monumental, gran · corrida, Rivera
Ordóñez ... , eu qué sei.
E coa mesma convencinme, aínda
máis, de que aquel pequeno localiño
era un auténtico anaco de Galicia.
Pois iso, a seguir ben, que n este pla·neta'hai moito que tourear. Biquiños.
e
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

O conto xa vén de vello
E quedabámo-lo outro día. a falar da introducc~ón de palabras novas na lingua ... Estas, ás veces, veñen desde outrn idio.ma; .outras, botames -mm~gatP
ha que xa tiñamos nós E á que _lle engadimos outro significado. Todos co~e
céde-lo caso das plumas das aves, que se empregaban para ·escribir, logo, cando
apareceron as estilográficas, seguíuselles chamando plumas. , Desta mesma
maneira tamén se está tentando recuperar léxico tradicional para denominar
obxectos dos novos tempos que teñen parecido cos seus predecesores.
¡Olliño!, que este non é o caso de *escoba e *sartén, para as qu_e xa ternos
palabras de noso : vasoira e
tixola. Cando apareceron
as vasoiras de comercio,
chegaron empaquetadiñas ás tendas co nome xa
posto en castelfm: escoba.
De aí que o novo instrumento coas mesmas furicións adoptase o nome
castelán. Agora os poucos
que conservan de seu a
palabra vasoira son os que
aínda as fan coma tradi. cionalmente para limpar
cortes, alpendres ou similares. · Igual pasou coa
chegada da *sartén, que
deixou a tixola ou tixela
reducida (:ase exclusiva-

¡O que tal cambiou o canto!

mente

pa~a

facer filloas,

no mellar dos casos.
Pois non deixemos que o corra o mesmo coa moega .(o caixón con forma
de pirámide invertida desde o

qu~

cae o gran para a roda). Os días do muíño

stán contados, pero nas fábricas, nas granxas, almacéns ... colocan aparellos coa
me ma forma para botar grans ou outros carpos e que así vaian caendo pouco
a pouco entre as pezas do.,mecanismo destinado a trituralos, limpalos, dasificalo ou, simplemente para facilita-la súa descarga. Daquela, ¿por que non se
lle vai chamar 111oegas no canto das *tolvas que veñen

~o

castelán?

Igual caso , o da lamia do carro para chamarlle á *llanta dos coches. Para
o que on mái urbanitas e non teñen andado co carro, a lamia é a peza de
-D rro que protexe a roda . Despois dos carros viñeron os coches e estes traen

*llantas ¿ logo non lle pod mo s guir chamado lamias, que é o termo galega qu d fin e e onc pto? Pensade no conto, recordade e transmitide ... que
logo o novo p n an que todo é invento, e a maioría xa leva moitos séculas
d andadura.
······;······o

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Hai berí tempo a un inglés
resultoulle cousa estraña
que a Constitución
se celebrase en España.
2. Pregunteille por que non
ó patriota británico
por se tiña algún recambio
ou un recurso mesiánico.
3. ¿Por que da Constitución
non se celebraba o día? .
Pois porque na Gran Bretaña
Costitución non a había.
4. Para un español daquela
saído da dinadura
Non ter amparo legal
era cousa abando dura.
5. Certo que qende hai séculas
a Lei na eterna España
fluctúa máis do debido
e cos pobres é tacaña.
6. "¡España vai que moi b.e n!"
aínda mellar do que Europa
e sopraba no bigote
don Aznar vento en popa.
7. Vai sendo trampa e costume,
e ó inxenuo dá contento
sementando a euforia
de económico incremento.
8. E ¿que podemos dicir
da ibérica der~ita,
que polo mundo obreiro
producindo vai desfeita.
9. U nha frase moi solemne
pr.onunciou Pepito Aznar:
"Estamos onde debemos"
· ¿Onde debemos estar?
1 O. Polo visto, no Iraq
xa fixeron a fazaña .
do mito da Hispanidade:
"Cara el sol" y Arriba España".
11. "Por el Imperio hacia Dios"
di o texto xa sagrado
que cómpre complementar
co verso feito en Machado:
12. "Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios:
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

