O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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Beatriz Cedrón Vilar

EDITORIAL A RISA DE DON CARNAL xa
está aquí don Carnal, sorprendéndonos outro ano máiS coa súa
carga simbólica. Malia ás diferentes maneiras de celebrar o
Entroido que hai no mundo, é curioso observar como en todas
partes o "Carnaval" é o tempo de licencia ao exceso e á irreverencia. No Entroido todo está permitido: a parodia, o equívoco na
identidade, a burla, o desenfreo, a provocación. Don Carnal ofrécenos a posibilidade de esquecer normas e medos, e sacar fóra o
agachado que hai en todos nós.
No Entroido non hai conflitos entre o que penso e ·º que digo; 9
que son e o que parez o; o que quero facer e o que podo facer. Ternos bula .
para esquecer, por uns días, o control que a conc1enc1a exerce
sobre os nosos instintos; para poñer en
dúbida a nosa idea do
mal, case sempre construída sobre os alicerces do caos, a desorde
e o pracer. A disolu~
ción dos límites que
permiten estes .días fainos pensar ás veces se
tales límites son necesarios para a vida e a
organización social ou,
simplemente, xeitos de
opnmlr e facerno s
sentir
culpables.
Construír a nosa conciencia liberándonos
das opresións sen sentido é · un exercicio
necesario en calquera·
ser humano. E o
Entroido axúdanos a
distinguir entre o que
é realmente exceso, e,
polo tanto, non desexable, e aquilo que· se
constrúe como barreira infranqueable, pero
que non o é. Por iso, unha vez que superamos esas barreiras, decatámono de que non eran para tanto, de que somos máis libres e,
polo tanto, máis felices. E cliso é do que se trata.
Don C arnal marchará de novo levando canda el o soño de vivir
in talado no desexo , sen máis fronteira cá nosa vontade. E dará
pa a Dona Core ma, chea de remorso e contrición. Pero non o
d pidamo en tomar pr stado parte da paixón, do goce ·e da ironía q u el palla a mor as.
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Parece ser que Galileo
Galilei, no intre de ter que retractarse da
súa teoría de que a terra xiraba ao redor do
sol rosmou polo baixo a frase que encabeza este texto, sinalando que só por salvar a
vida tiña que dicir que a terra non se
n1ovía.
Pois ben, esa mesma é a impresión que un
saca ao ver a situación política neste principio do ano 2005. Fronte a continuidade
das institucións e personaxes que nos
gobernan, multiplícanse os síntomas de
que algo se move. Claro que no mundo
segue mandando o Bush, que ten agora
unha man dereita máis, a famosa señora
Rice. Pero ata eles dous teñen que recoñecer que en Iraq non había armas de destrución masiva e mentres buscan novos
inimigos non saben como saír do follón
que montaron coa súa guerra preventiva.
Os medios de comunicación seguen obsesionados co Plan Ibarretxe, pero x a todos
teñen que recoñecer unha mínima posibilidade dunha solución pacífica para a gue- ,
rra de Euskadi e ata Rajoy falou cliso con
Zapatero e este confesou en público o seu
interese por buscar unha saída.
Entre nós segue a polémica sobre o · Plan
Galicia, pero con algunha novidade interesante. Xa non están tan sos os dirixentes do
PP e do BNG na reclamación de investimentos máis irn.portantes. Diversas forzas
empresariais e sindicais e algúns órganos
de prensa empezan a abordar ese asunto en
serio. Se os alcaldes so~ialistas seguen confiando a cegas no ministerio de Fomento,
outros voceiros socialistas e mailo mesmo
Pérez Touriño empezan a matizar a súa
defensa das decisións de Madrid, malia os
reiterados encontros con múltiples ministros.
No Parlamento Galego a volveu abrirse a
Comisión de Investigación do Prestige.
Pero agora aos socialistas .xa non lles interesa que compareza ningún representante
do goberno central.
En fin, que hai bastantes moveme.n tos de
fondo no terreó da política. Claro que se
iso pode preocupar a algúns, o presiden~e
da Xunta ofrece seguridade: el seguirá sen
usar preservativo. E el pre.cisaríao?

BOA NOVA
Bernardo García Cendán

A PALABRA
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O ECO
Botarlle auga ao sal

Mt, 5, 13-16
(5° domingo do Tempo ordinario - 6 de

Levo sesenta anos escoitando

febreiro)

nos dixo Xesús: vós sodes o sal da terra. E se o sal perde o seu sabor... Sesenta

compracid~mente

esa metáfora tan expresiva que

anos tamén levo preguntándome como pode o sal tornarse sen sabor. Veredes:
Vós sóde-lo sal da terra. Pero se o sal se

eu agora non debo comer apenas con sal, e cando a miña nai lle sae a sopa

volve insulso, con que se vai salgar? Para

unha miguiña salgada, ela amaña o desperfecto engadíndolle auga. E acada o

nada vale xa, senón para tirar con el e que

seu obxectivo: deixa de saber a sal; pero. eu, mentres como, esto ume a pregun-

o pise a xente.

tar se o sal segue a estar ali para me facer mal ou se xa ten desaparecido. Hoxe

Vós sóde-la luz do mundo. Non se pode

tamén me deu por pensar na semellanza. Aquí onde traballo, eu debo ser dos

agachar unha cidade afincada na cima dun

poucos que ternos convencementos cristiáns, pero non teño a impresión de que

monte. Tampouco se encende unha lámpada

se me note moito. Así que me pregunto se non lle estarei a botar auga en

para poñela debaixo da artesa, senón sobre

demasía. De non botarlla, os compañeiros habían evitar a miña compaña, e de

o candeeiro, para que alume a tódolos da

seguro que me chamarían pesado, beato ou, se cadra, fundamentalista. Por iso

casa. Alume así a vosa luz ós· homes, para

tamén me pregunto se, malia A todo, o sal que ali quede, a fe que acariño con

que, vendo as vasas boas obras, glorifiquen

mimo, serve para algo ou non, aínda que dela non fale a miúdo. Supoño que

a voso Pai que está nos Ceos.

para algo ha servir, pois se o sal non se dilúe, tampouco é efectivo. E se se
dilúe, ninguén pregunta por el, porque non o botan de menos. Pode alguén
axudarme nestas cavilacións existenciais?

IA CLAVE

Victorino Pérez Prieto

Sal fronte á corrupción e luz na escuridade

O Sermón do monteé un dos cinco discursos de Xesús no
Evanxeo. Iniciado coas benaventuranzas e continuado ao
longo de todo o capítulo 5, 6 e T, é un compendio do
Evanxeo, unha catequese para os novas catecúmenos.
Oueres ser cristián? Velaquí tes o proxecto. Este longo di?curso é un verdadeiro ~raballo de marquetería por parte
do evanxelista Mateo, xuntando material da predicación
evanxélica que outros evanxelistas foron poñendo noutros
momentos da predicación de Xesús, aínda que partindo
dun discurso inicial xa estruturado.
Inmediatamente despois da proclamación do texto máis
xenial destes capítulos, as

Benavent~ranzas,

Mateo pon

estes versiños que chaman aos cristiáns a ser sal e luz nun
mundo soso, escuro e bretemoso. Trátase dunha das mellares definicións do que debe ser a comunidad cristiá, a lgrexa: O Mestre
chama os -cristiáns a ser sal para preservar o mundo da decadencia e corrupción da marte, e para darlle sabor ávida. E ser luz que
ilumina as tebras da humanidade e lle dá alegría á noite do mundo.

·A lgrexa comprendeuse así desde o comezo, aínda que convertera gran parte de súa historia nunha verdadeira historia calamitatum de falsidade, mentira, violencia, inxustiza ... na que o naso non é precisamente o peor momento desta; cando nos queixamos

hoxe do mal que vai a lgrexa era boa causa lembrar como lle foi o "saeculum, ferreum, plumbeum .obscurum", no que o negocio
vaticano estaba aínda moito máis cotizado e corrompido.

No rito bautismal conservamos aínda o signo da luz (a vela que se lles entrega a país e padriños), pero abandonouse o signo do
effetá (poñíaselle ao neno un pouco sal na boca). Como nos cómpre na lgrexa vestirnos das "armas da fui' (Rm 13, 12) fronte ·a

tanta cegueira, e volver a ser sal nun mundo corrompido!
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APENEIRA
O 6 estréase na Sala Nasa de Santiago a ópera OFF, da Compañía

A ÚLTIMA

RATA, que fustriga o bombardeo de discursos, sermóns, publicidade, tertulianos,
etc., que están a domesticar á poboación. É un golpe a pral da capacidade crítica
para podermos escoller, unha obra froito da autoxestión que non despreza recursos:
música, imaxe, palabras, xestos .

.Xavier Gómez Noya, de Ferrol, oitavo
nos últimos mundiais e un dos nasos
prim eiros triatletas, participa nestes días
nos CAMPIONATOS

DE

NATACIÓN onde quere batir o
récord galega de 1500 m. Primeiro á
esqu erda na foto, xunto con- Pilar

OBREIRO" de Luís Seoane

Hid algo e lván Raña, prata neses mun-

reborda xenerosidade, agora en Vigo

di ais. Os 3 van competir rios europeos

onde vai formar parte dun museo ..Se no

en Mil án (xuño) e os mundiais en Xapón

seu momento foi o símbolo da solidarie-

(setembro). A ca nteira de triatlón .pro-

dade con Manuel Espiña multado ,na

mete neste momento.

dictadura (1975) por denunciar nun sermón a pena de marte, e o pintor doouno
para pagar aquela sanción, agora el
mesmo Ódestinou a unha puxa para
axudar á Fundación de Bemposta do

Celebramos o tr~ballo e a saúde que está a crear ·a centro

ASPABER

de

Carballo integrando os discapacitados a través do servizo á·comunidade. Todo un complexo pa ra coordinar o ámbito familiar e laboral destas persoas diminuídas: residenci a con 14 alumnos internos, obradoiros de carpintería, escaiol_a, panos, etc., e o traballo en empresas coma o etiquetado da conserveira Calvo e agora, na foto, o servizo

Padre Silva, acosado por sinalar negocios urbanísticos no terreo de Ourense.
Unha obra que sorprende ali onde ten
comunidades -tamén en África e
América- e que foron obxecto de varios

de limpeza deste concello de Bergantiños. Preto, en Cee e Muxía, hai 9 discapacitados

filmes.

qu e t raballan a través de Aspadex nos xardíns, por exemplo, recuperando O Caído de
Muxía que todos coñecemos como zona cero do Prestige.

O MEXILLÓN é o motor de Moaña que recolle o da Ría de Vigo, excepto
as bateas de Cangas, que van a Aldán. Dos 112.114 Kg. de pesca fresca descargados
no 2003, 110.000 foron de moluscos, case todos mexillóns. Son 5 millóns de m2 nas
nasas costas con 18.000 mexillóns en cultivo, o ·600/o do peixe fresco desembarcado.
No 2004 facturáronse 60 millóns de euros. Tamén é obxecto de investigación na
Politécnica de Lugo, xa que mesturando a cuncha triturada co zurro ou coma leito
para o gando vacún achegan ao solo e ás plantas o calcio que necesitan e unha
aireación e permeabilidade mellar. Na foto, o equipo de investigadoras: as profesoras
Ana Viadé e Esperanza Álvarez e as bolseiras, Natalia Rey e Montse Veiga.

Alfonso Blanco Torrado

RECICLAR!!

é un ha abriga.

o

alum inio é un dos elementos máis contaminantes, pois emitimos 12, 174 Kg. de
C0 2 por habitante fronte os 7,4 do
estado. Tamén somos primeiros n_
o xofre:
168, 19Kg. fronte ós 36,84 do estado. A
ia térmica en contaminación é a das

Pontes e a 2ª non férrica é Alumina de
Xove. Ecoembés recolleu en 6 anos en
España envases para encher 300 campos
coma o Bernabeu (4 millóns de toneladas.). A recolleita selectiva é unha medi-

O "olio por olio, vai deixar ao mundo

da. Cada compostelán produce 1,50 Kg.

cego" dicía Gandhi, asasinado (30 -1-

de lixo ao día; un coruñés, 1,24; un

1948), conseguindo con folgas de fame

vi·gués, 1, 12. Pero só un 600/o atendemos

a independencia da India. Os movemen-

á reciclaxe, fallando, a programación

tos socia is antiglobalización nestes días

para eliminar os residuos. No 2003

en Porto Alegre no Foro Mundial Social

foron recicladas máis de 70.000 tonela-

preconizan a desobediencia civil para

das. de lixo. Producimos seis veces máis

buscar outro mundo máis xusto. As

residuos dos que podemos ensumir.

escalas celebran con forza o

DÍA

POLA PAZ empurradas dende
hai 20 anos polo Seminario de
Educación pala Paz que nese día entrega
o Premio Portapaz. Esta ONG vai celebrar os 20 anos cun libro e un docuNa marte do dirixente Zhao, 15 anos preso político por querer abrir o réxime de

mental: En son de paz. Na foto, o

CHINA, hai que denunciar a violación dos dereitos. Así 10.000 ex~cucións ó ano

Colexio Seis do Nadal de Vigo.

sen as mínimas garantías legais. Cinco veces máis có resto do mundo. Algo arrepiante, pois o 940/o dos xuízos rematan en condena sen paliativos. Agora queren cambiar
a lexislación. O terror multiplicase entre os disidentes políticos e os acusados de vivir
"diferenzas" non asumidas poi a ditadura: máis de 3000 pechados e torturados en hospitais psiquiátricos coma o que captou esta cámara camuflada. Nunha xuntanza
recente

do

part ido

único

pecharon

manifestantes.China só contacta con

nun

Occid~nte

ximnasio

36.000

potenciais

para repartir o petróleo, cada día máis -

necesario para este xigante económico.

O DíA DA LINGUA MATERNA denunciamos os atrancos de
idiomas d'ende o catalán e o galega falados por 10 e 3 millóns, o occitano en Francia
(2,5), o sardo de Cerdeña (1,3), escocés (1,5) e galés (o,5) no Reino Unido ata o frisio
holandés (400.000) ou o laponés na Finlandia (100.000). Das 8.500 linguas só 2400
teñen codificación escrita, mentres nalgúns países de África hai cidadáns que utilizan
3 idiomas na vida doméstica, no comercio ou no ensino. O 600/o dos idiomas están en
risco e non se poden pór límites ás linguas porque é como asfixiar parte da humanidade. Na foto a líder curda Leyla Zana recibindo o Premio Sajarov no parlamento
europeo 10 anos despois, tempo que estivo no carcere por falar curdo no parlamento
turco.
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POLITICA

Tintxu

Rectificar...

f~GAL~RIA~

~ARGAD~LO~

... Seica é de sabias e de sabios. Pero a lgrexa oficial non
debe sentir o mesmo. Mira ti, que gozo para o espíritu!
Nada máis e nada menos que Gea Escolano fa/ando de
usos aceptables do preservativo no caso de seropositivos,
e segundo os expertos ata lle pode costar o ascenso.

~ 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 - 5819 05
Fax :
981 - 58 18 88
~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Fax:
91 - 310 48 30
~~~ Habana, 12
32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28 ·

Se tecles ocasión, vede a noticia relativa ao tema publicada na Voz de
Galicia do 21 de xaneiro, páx. 42. Non ten desperdicio : o Vaticano desdicindo ao de Vilalba, que se por algo se caracteriza é (di o diario) polo"seu
perfil conciliador e nada polémico"; o ministro de S.a úde do Papa, Javier
Lozano Barragán afirmando que "o obxectivo é a loita contra a fornicación ... facémolo para defender a vida" admitindo o uso do preservativo
unicamente "cando dentro do matrimonio un dos cónxuxes sexa seropositivo" (e digo eu, un supoñer, un seropositivo casado que usa un preservativo non procrea, logo fornica, e, por riba, non defende a vida porque a está
imposibilitando, por moito que falle como método anticonceptivo, ou

Cando deixaremos
de utilizar a Deus
como parapeto?

~~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax :
981 - 35 3716
~~ 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
~ 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
~~ 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
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que?); Bono, ministro da guerra (de mal nome "Ministerio de Defensa")
dicindo que a Igrexa "non está cos tempos", como se as competencias do
seu Departamento, as armas, os exércitos e a súa organización fosen o
colmo da modernidade e da evolución humana; e, de remate, o noso Don
Manuel poñendo o colofón a un artigo cargado de sorpresas: "eu, que en
toda a miña vida dixen as verdades sen condón, como é sabido, penso
morrer sen me poñer ningún". Outra perla do patrón: "as solucións para a
sida están, por esta orde, na castidade, a fidelidade e, ao final, o preservativo " .
Independentemente da esterilidade do debate, o que xa parece ridículo
· é formular cuestións como se realmente hai alguén hoxe en día que poida
soster a viabilidade ou a existencia da castidade e da abstinencia sexual, por
exemplo.Ademais, que é a abstinencia sexual? Non ter sexo con outra persoa? Do mesmo ou de distinto sexo? Con outro ou con un mesmo? Que
prácticas consideramos sexuais e cales non?
Cando empezaremos a chamar ás causas polo seu nome e a falar delas
en serio? Cando separaremos a palla do gran? Cando deixaremos de utilizar a Deus como parapeto? Cando? Anda, que se Deus rectificase, iamos
aviados ...

O PETO DO ,,
SANTOANTON
··········-------------------------

Rubén Aramburu ·

Xa che contei que ás veces vou á tasca do
Xaime e sento nun curruncho a ler os xornais
e escóitanse -sen. querer- conversas moi
curiosas. Dicían o outro día uns patróns que
os bispos non deben ter moito que facer que
andan sempre a montar barullos (a expresión
era outra, pero non a vou .dicir, téñoche respecto). E xusto cando
andaban nesas, entrou Manolo da Raía dicindo que a muller ía aplicar na casa o plan lbarretxe: chegou alporizada da leira e que ou
repartían as faenas entre todos ou facíase libre · e asociada. Fíxome

Reunión de e-comunistas

graza, e aos outros tamén. A min o Ibarretxe paréceme boa xente, e
serio, e sei que é moi cristián. E agora que estou coa política recordo
outra cousa con chispa, pois o Darío que é un velliño piadoso viña
asustado da misa·: escoitoulle ao crego que se ía celebra:¡;- a seman~ do
comunismo! Eu expliqueille que se trata do ecumenismo, da unidade
dos cristiáns, pero como non entendeu que os cristiáns anclaran separados, non marcho u moi católico, nin protestante ... Es tes con tos lémbranme que houbo unhas xornadas en Santiago sobre a fe, a pastoral
e o humor, que é cousa ben importante. Participou xente que expresa a súa fe facendo que os demais o pasen ben, e non botando sermóns e metendo medo. Un deles foi o crego de Lugo, Xosé Manuel
Carballo que é ilusionista e regala. ilusións verdadeiras. En Aguiño
cumpriuse un ano do pasamento de Paco, e fomos aló unha chea de
amigos e o Álvaro acolleunos moi ben a todos. Falaron o Chao, o
Andrés e o P. Carballo que ademais escribiu unha columna ben bonita en A N osa Terra, dedicada a Paco. Todos nos alegramos de ver a
Aguiño seguindo os camiños de fe e galeguidade. Xa vén aí a Festa
do Lume no Pazo de Galegas coas amigas Doro teas. Teño gana de que
chegue para ver aos amigos , e ademais irnos falar dos inmigrantes e de
como acollelos e integralos entre nós. Bueno, santiño, vou marchando
que se fai tarde, non vaia ser que me apliquen o plan Ibarretxe.
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AC 1UALIDADE

A EUROPA DA CONSTITUCIÓN
Desde os primeiros acordos económicos entre países europeos nos anos 50 ata a UE ·
actual, o continente percorreu un longo camiño cara á unión económica, monetaria e
política. O último paso neste proxecto común é a redacción dunha Constitución Europea
que, por primeira vei, dotará a UE dun completo ordenamento xurídico común. Pero que
supón iso para os cidadáns?
o 9 de maio de 1950 a Comunidade
Europea do Carbón e o Aceiro
(CECA). Este xerme deu paso en
19 5 7 ao Tratado de Roma, polo que
Francia, Alemaña, Italia, -Bélxica,
Holanda e Luxemburgo constituíron
a Comunidade Económica Europea
(CEE), coa intenCión de crear un
mercado común que os fixera máis
competitivos a nivel europeo e mundial. Once anos despois xa desapare~
ceran os aranceis para productos
industriais e fornecíanse as políticas
comúns en agricultura e comercio. O
Acto de sinatura do Tratado de Roma .
éxito foi tal que en 1973 tamén se
unen
ao proxecto Dinamarca, Irlanda
A Uni 'n Europea (UE) definese
e o Reino Unido. En 1981 fixoo
01110 un conxunto de países demoGrecia, e ~n 1986 España e Portugal.
crático que e comprometen a trabaO proxecto de integración adquiría
llar para qu en Europa se dean as
tal envergadura que se facía necesario
condicións necesarias para a conviorganizalo atendendo a máis aspectos
vencia pacífica e a prosperidade ecoca aos puramente económicos ou
nómica. Crean. institucións comúns
comerciais. Por iso, en 1991 chegou
nas que delegan parte da súa soberao Tratado de Maastricht e a convernía nacional, para así decidir sobre .
sión_ da CEE en Unión Europea,
asuntos de interese común. A UE é,
cuns obxectivos de enorme entidade,
polo tanto, a manifestación dunha
como a unión monetaria, a cidadanía
certeza: que o desenvolvemento ecoeuropea ou a política exterior
nómico e social pode chegar a través
común.' En 1995 Suecia, Finlandia e
da cooperación entre estados, e non Austria incorporábanse á Europa
coa súa confrontación.
unificada, que o 1 de xaneiro de 2002
daba o seu paso m~is espectacular coa
Cando naceu a UE e por que?
posta en circulación da moeda única,
As raíces históricas da UE están na o euro. O 1 de maio de 2004, coa
' poca posterior á Segunda Guerra anexión dos dez últimos socios,
Mundial. Europa estaba destrozada naceu a Europa unificada, de 25 paípola guerra, e dous franceses,
ses. Unha Europa que esquece así as
chuman, ministro de Exteriores, e
divisións iniciadas tras a II Guerra
Jean Monnet, propuxeron levar Mundial e que se enfronta ao que é
adiante un proxecto de xestión con- seguramente o maior reto desde a súa
xunta do aceiro o carbón, os dous
creación: a construcción dun Estado
europeo, dunha unidade continental
grand mat riais da guerra. Nacía así

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

_

que converta o proxecto europeo
nun proxecto polltico. Coa sinatura,
o pasado 29 de outubro, do Tratado
polo que se establece unha
Constitución Europea, a UE dótase
dun instrumento fundamental para
consolidarse como entidade supranacional con capacidade para actuar
autonomamente.

O desenvolvemento
,
.
econom1co e
social pode
chegar a través
da cooperación
entre Estados
Que di a Constitución Europea?
Acollido con entusiasmo por uns e
con escepticismo por outros, o texto
da Constitución Europea supón un
paso adiante no empeño de construír
unha Europa con entidade global, é
dicir, un auténtico "estado eurepeo".
Os principios que rexerán
súa
. acción serán "Contribuír á paz, seguridade, desenvolvemento sostible do
planeta, á solidariedade e o respecto
mutuo entre os pobos'. ªº comercio
libre e xusto, á erradicación da
pobreza e 'p rotección dqs Dereitos
Humanos, sobre todo os dereitos do
neno, e a estricta observancia ao
Dereito Internacional e á Carta das
Nacións Unidas".

a

· Redacción
Conságrase a libre circ.ulación de persoas, bens, servizos
e capitais e a liberdade para
1
¡
/ establecerse en. calquera territo1 rio da UE.
J_
Existirán "embaixadas da UE" e
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diplomática nelas.
POLÍTICA EXTERIOR:
En política exterior, a UE leva/
1
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a prin1eira proposta sobre unha
política de defensa propia en
Europa.
1
~ J_ ECONOMÍA:
Establece a intención da UE
de
traballar
polo desenvolvemento
O nacementó do euro marcou un antes e
un despois.
sostible de Euwpa, a través dunha
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Os puntos principais do proxecto constitucional pódense
resumir do seguinte xeito:
ORGANIZACIÓN DA UE:
Amplíanse fortemente (pasan de 15
a 70) as competencias da UE e das
súas institucións sobre cuestións que
ata agora dependían dos gobernos
nac10nais.
Recoñécese unha bandeira, un
himno e un lema común: "Unidade
na diversidade".
O número de comisarios quedará
reducido (actualmente .hai un por
cada un dos 25 países membros, e
pasará a ser de 15). ·
Crearanse dú~s novas figuras: o
ministro de Asuntos Exteriores e o
Presidente do Consello, que será elixido por dous anos e medio.
Acabaranse así as presidencias rotativas de seis meses.
Recoñécese a nacionalidade europea dos cidadáns dos países membros,
o cal os faculta para acudir ás institucións europeas como suxeitos de
pleno dereito. Poderanse así formular
peticións ao Parlamento Europeo ou
recorrer ao Defensor do Pobo
Europeo.

1
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economía social de mercado, cun
elevado nivel de-protección e mellara do medio _ambiente.
A UE terá competencia para regular o mercado interior, a política
monetaria dos estados do euro, a
pólítica comercial común, a unión
aduaneira e a conservación · dos
recursos biolóxicos mariños dentro
da política pesqueira común.
A pesar de todo isto, parece que
unha gran parte da cidadanía europea
está a favor da ratificación da
Constitución, como un paso adiante
na construcción dunha Europa
común tamén a nivel político. En
España a cita será o 20 de febreiro, no
referendo convocado baixo o lema
"Os primeiros eü Europa".

PRINCIPAIS INSTITUCIÓNS EUROPEAS
PARLAMENTO EUROPEO. COM~OSICIÓN: 732 parlamentarios elixidos polos cidadáns dos Estados membros cada cinco anos.
FUNCIÓNS: os parlamentarios agrúpanse por ideoloxías (socialistas, liberais, conservadores, ... ), non por países. É a única institu.ción que nos representa directamente, e está chamada a ser a
que controle a acción das demais.
CONSELLO DE MINISTROS. COMPOSICIÓN: un ministro por país
para defender os intereses deste. FUNCIÓNS: coordinar as políticas económicas. Ten poder de decisión, igual que a Comisión e o
Parlamento.
COMISIÓN EUROPEA. É o equivalente a~ Goberno dun P.aís. COMPOSICIÓN: De momento, un comisario por cada país membro,
coordinados por un presidente. FUNCIÓNS: cada comisario
encárgase de vixiar que se cumpran as normas europeas no seu
ámbito (Comisario de pesca, da competencia, etc.)
TRIBUNAL DE XUSTIZA. COMPOSICIÓN: un xuíz de cada estado e
8 avogados xerais. FUNCIÓNS: interpretar a normativa europea e
dictaminar se os países membros a cumpren.
TRIBUNAL DE . CONTAS. COMPOSICIÓN: un representante de
cada país. FUNCIÓNS: Controlar a xestión do orzamento da UE.

o···· ·········
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OPINION

Manolo G. Turnes

SI? NON. NON? MENOS. TANTO TEN? NUNCA.
Vaia por diante que non entendo do tema. O que aquf presento, por se a alguén lle vale,
é unha síntese de opinións que escoitei a xente con sensibilidade política pero non
militante de ningún partido concreto.

O pnme1ro que me sorprendeu
escoitar é que a tan traída e levada
Constitución Europea non é tal.
Non o é, para comezar, porque non
nace da decisión soberana do pobo, que
escolle un parlamento que o represente e a quen lle encarga redactar
esa constitución. O Tratado foi
negociado entre Estados, que non
queren perder o seu poder, cedendo
soberanía de xeito importante a
unha nova organización territorial
chamada Europa. En consecuencia,
as nacións, eurorrexións -ou como
se lle queira chamar- sen Estado
non ternos voz nin voto nin capacidade de n gociación ou influenza. E
non é un problema só de lingua e
cultura, serrón de soberanía alimentaria (que poi damos producir leite
orno núnimo para autoabastecern , por ex mplo), upervivenc1a
·············· ·e

económica (non a un país de vellos
ou emigrados) ou ecolóxica (por
que nos subvencionan arrincar
viñas, por que somos un eucaliptal?).
Así se explica tamén · que, se un
quere ler a Constitución, se atope
con catrocentas e pico páxinas (en
letra de tamaño lexible) e non as
corenta ou cincuenta de calquera
constituc10n de calquera país.
Porque o que se escribiu non é unha
declaración de principios qu~ despois o Parlamento debe desenvolver,
serrón un Tratado no que se fía mo~
fino e no que os Estados deixan tod9
atado e ben atado.
Por outra banda, o que realmente
interesaba, a unión económica, o
mercado común, xa está conseguido.
Como dicía un personaxe do libro
de Xoán Bermúdez, Un home de
Vilameá, o poderoso non precisa leis

para abusar, porque xa ten o poder.
As leis sempre defenden ao pobre,
sempre son un freo para que o poderoso teña, como núnimo, que buscarlle a trampa. Se a Constitución se
bota abaixo, a unión política é máis
que probable que sufra un retraso tal
que non a vexan os nosos olios.
Tendo en conta que hai multinacionais con presupostos maiores có PIB
de moitos países, non tranquiliza
pensar que Europa quede en
Mercado Común. Poida que sexa
mellor admitir ese poder nas mans
dos Estados -pero organizado- e que
aspiremos a ilo aproximando ao
pobo. E se non se aproba en España
pero si no resto? Daquela quedamos
fóra~ de xogo, apartados mentres os
demais avanzan, cousa que non sei se
nos podemos permitir, por mo.i
romántico que resulte.
Así as cousas, o ideal parece que
sexa aprobada polos pelos, sen paixón ... e sen o meu apoio, por cínico
que resulte. Non convén que sexa
refrendada con gran forza e ampla
maioría; que sexa máis ben un ... que
remedio, pero non nos gusta! Ou unha
especie de aprobada por aqueles que
están cómodos na estructura actual dos
Estados, non por todos. Pero sería reor
que non fose aprobada. Voto en
branco, xa que logo? Espiñento. O
voto en branco tanto pode significar
son parvo, como non me intereso por
nada, como son un inconsciente, como
síntome chantaxeado e abrigado a escoller
entre malo e peor. E aquí non se pode
facer pito, pito, gorgorito.

...........................................................·............................................................................._. .................................................................................................................................................. .

Razóns dos que a critican:
Todo son declaracións de intencións, sen compromisos
claros; todo o contrario do que sucede no apartado económico, no que si se acoutan compromisos obrigados
para todos os Estados.
Temor a que se prepare o carniño para liquidar a
Europa do Estado de benestar e dos dereitos sociais no
futuro.

Razóns dos que a defenden:
Consagra un modelo común de valores e de sociedade:
dereitos humanos, Estado de d_ereito, dempcracia, liberdade, tolerancia, solidariedade, igualdade, non discriminación.
Establece liberdades fundamentais : libre circulación de
persoas, mercadorías e servizos. Non discriminación
pola nacionalidade de orixe.
Gozaremos de Cidadanía Europea, común a todos os
cidadáns da Unión. Teremos, xa que logo, dobre nacionalidade - española e europea- , con dereito a protección
consular e di_plomática en terceiros países.
· Intégrd:se unha Carta dos Dereitos Fundamentais formando parte da Constitución
Solidariedade entre Estados membros no caso de terrorismo ou desastre natural
Máis calidade na democracia: disponse por parte das institucións europeas· a consulta á sociedade civil, transparencia, ... Se un millón de habitantes procedentes de
varios Estados así o solicitan; a Comisión está obrigada a
presentar unha proposta no sentido que soliciten.

Carta dos dereitos fundamentales: mantén os preceptos
que deron lugar a privatizacións e desmantelamento dos
servizos públicos
No campo económico si se prevé a harmonización
entre todos os países da Unión. Nas políticas sociais
non. Permítehse as deslocalizacións
de empresas multinacionais.
Quérese converter a Unión nunha superpotencia
Económica e tamén militar mentras se aspira a unha
orde mundial baseada na paz. Faise dificil unha política
exterior de paz, independente dos Estados Unidos, grazas á unanimidade e á OTAN.
Fronte a tanta declaración de bos propósitos, as disposicións concretas céntranse ~n celebrar a competitividade
e asegurar a estabilidade dos
prezos, prohibindo calquera restrición ao movemento de
capitais. A solidariedade desaparece no normativo.
Os grandes obxectivos da Europa
social -dereito ao traballo, pleno emprego,
eliminación da precariedade, renda mínima garantidanon figuran.

Faise declaración explícita de obxectivos comúns:
paz, liberdade, seguridade, xustiza, benestar;
amplo mercado interior e libre competencia;
desenvolvemento sostible, progreso científico e técnico;
xustiza e protección social; protección aos dereitos dos
nenos; cohesión económica, social e territorial;
respecto á diversidade· lingüística e cultural;
conservación e desenvolvemento do patrimonio cultural
europeo.

Extractado do caderno editado pola Federación de Movementos de Acción Católica e máis do folleto "Una
Constitución para Europa" editado pola Unión Europea

9 . . . . . ..

FALADOIRO
NO ADRO ·

Xosé Chao Rego

................................................................... ; ................................................................ ....................................................................................................................................................... .

CONDENAN. NON CONDONAN

Contra o ano 95 aparece o concepto de laikos para denominar o simple
fiel, díferencíándoo así do representante do ministerio, que se dá. en chamar kleros: "posto á parte", "selecto",
" lixído". Alexandre Faívre afirma
qu e pas u dunha Igrexa de pobres
á rganiza íón dunha socíedade cleri l. A fr n t ira entre clero e laico
v, n marcada, a finais do século II, por
ta tres características: práctica do
c libato, estrutura xerárquica, poseión de bens materiais. Nace así no
século III a sacerdotalizacíón da
carreira edesiástica: a fins do séulo IV
o bispo xa non é
pai da diocese
para sern.pre, serrón un clérigo que
intenta facer carreira eclesiástica.

o

Laicismo
N es tes últimos tempos estas e a
xogar co triángulo terminolóxico de
laicado, laicismo, laícídade. Este vocábulo, laicismo, nace no contexto ídeolóxico da Revolución Francesa e
con raíces no Renacemento, movemento do éculo X e principios do
XVI. O clericalismo xurdira da
Reforma Gregoriana, no século XI e
con titúe un marco para a relación de
Igrexa-Mundo ou, mellar, Igrexaociedade.
O proxecto laicista é o de se liberar
da tutela ecle íástíca. No século
XVIII hamado da Luces, a separación de Igr xa-Estado promovida
···············e

polo laicismo díríxiuse éontra a máís
visible institución: a escolar, en mans
das ordes relixiosas. A esa emancípa-:cíón laicista respondeu o universo
católico cunha actítude defensiva e
belixerante, que aínda perdura.

Unha moral cristiá?
Co presuposto de que Roma era a
Igrexa Universal -que non, poís a
universalidade é unha abstracción,
non realidade tanxible, chegouse a un
imperalismo relixioso: pobos e culturas eran evanxelízados a partir da cultura do señor colonial, en desacordo
coa práctica da Igrexa primitiva.
A Curia romana deulle atrás ao
clima creado polo concilio Vaticano
II e a laicidade volve ser maltratada.

Renace o laicismo. Pero hai teólogos
coma Edw~rd Schíllebeeckx, que
aventuran: "Non existe unha ética
crístíá. San Paulo dí que haí que vivir
in Domino, quer dícír. no Señor".
Cando o cristianismo entra no
mundo pagán, non ahonda coa mantenza bíblica, que lles é descoñecída.
Procuran facerse coas claves da filosofia estoica e do ·neoplatonismo. O
ser humano -canta Platón- ,está dividido: ahna espiritual no cárcere carnal. O pracer é pecado. Non foí
menor a ínfuenza do estoicismo. O
pensamento grego está dominado
pola idea de Natureza -physís-, o que
é fisíco, natural. Ha vivir baíxo a leí
da N atureza, xustamente. natural.
Formulada é así: "Existe unha leí
eterna, establecida pola divindade, da
que sería copia º1:1 reflexo a leí natural, que se descobre mediante a propia conciencia. O arcebíspo Roberts
ironizaba ·sobre como unha leí eterna, inmutable e uniyersal só é coñecída polo Catolicismo Romano.
O .xurísconsulto 'romano do século
III, Ulpíano, dicía que "natural" é o
que a Natureza ensínou a todos os
.animaís. Quen non se comporte así,
peca contra natura ..
Son moítos os temas que se debe. rían resolver por unha ética laica,
unha moral cívica. A fe crístíá ten
outros cometidos. Pero non hai espazo para máís .

Ti!,
semente de vida,
amigo e mestre,
mariñeira e pastor,
cristián galega.
Semente de vida,
esperanza aniñada na terra,
orballo ilusionado da humanidade,
ti, que tanto deixaches na memoria!
e agora latexas no peito con tristura.
Semente de vida,
, solpor salgado dos humildes,
coas mans curtidas do traballo
e a gorxa esgotada por clamar xustiza.
Qm~ cruel é a marte sen querelo!,
rauboute pouco a pouco,
tentamos esquivala e non puidemos,
venceu, triste victoria para a terra!

Sementamos o teu carpo con tenrura,
envolto palas bágoas dos cantares
da terra que buscabas e atopaches,
do pobo que medrau coa túa ensinanza.
Floreceu o teu espírito de loita;
e aquí estás!, <liante de nós,
vixiante, paciente,
e aquí estás!, entre esta xente,
na memoria, no corazón, na miña voz.
Amigo, e añorado compañeira,
non quera que te envolva o esquecemento,
pois quera verte preto, antre os piñeiras,
sentirte susurrar coa voz do vento.
E quera que te traian as mareas,
que esteas ó meu carón para a partida,
e ollar as túas pegadas sobre a area,
e ter a túa palabra sementándonos de vida.

Aguiño, xaneira de 2005.
1º Aniversario do Pasamento de Don Francisco,
Paco de Aguiño.
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O NOSO TABOLEIRO

FESTA DO LUME
Sábado, 5 de febreiro de 2005
Pazo de Galegos - Frades
9:30 ACOLLIDA
10:00 ASEMBLEA ORDINARIA DA ASOCIACIÓN IRIMIA
-Lectura da acta
-Renovación da xunta directiva
-Información sobre as distintas actividades da asociación (revista, romaxe,
angueiras, sábados bíblicos ... ).
-Estado de contas e previsión de orzamentos para o 2005.
-Debate Que Irimia?
-Proposta do Consello de Notables.
12:00 DESCANSO
12:15 PRESENTACIÓN DOS OBRADOIROS SOBRE INMIGRACIÓN
1
-Inserción laboral (a cargo do grupo de Acción social do Cristo da Victoria de Vigo).
-Relixiosidade (a cargo dunha inmigrante da zona do Barbanza).
-Cob rtura social (a cargo da Asociación Gondwana de Santiago de Compostela).
-A p cto cultural (a cargo da Asociación Gondwana de Santiago de Compostela)'.
12:30 OBRADOIROS
14:00 XANTAR
16:00 CELEBRACIÓN-EUCARISTÍA (acollería a posta en común dos obradoiros).
18:00 REMATE
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

*Nos vemos!
Que pasa tronco? Non te vou visitar por aí porque marcho a esquiar unha semana!
(. . .)Vale tío, logo xa nos veremos, colega! Esta era unha parte da conversa que nos ·
tocou oír aí atrás cando o noso compañeiro de bus, un mozo duns vinte e
cinco anos, berraba polo móbil. Ata aí tampouco hai nada raro, non?, hoxe en
día púxose de moda o esquí (palabra que, dito sexa de paso, se tomou do
noruego ski) entre as clases populares, que lles dá por ir á neve tanto coma á
praia no verán. Tampouco é raro que a xente berre polos móbiles en calque-

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Xa pasaron doce. meses
e resulta moi humano
que se alguén perdeu a vida
se celebre o cabodano.
2. Chorar a morte do amigo
con bágoas do corazón
é enxugar as entrañas
coa linguaxe da emoción.
3. Quen se foi de entre nosoutros
abríndonos o camiño?
Beri se nota a ausencia:
Paco Lorenzo Mariño.
4 .· O catorce de decémbro
celebrouse en Aguiño
a memoria inmemorial
dun moi querido veciño.
5. E o sábado, día quince
a poboación aguiñense
foi levada en ás da aguia
ao templo, preñe de xente.
6. Álvaro, nome sonoro,
é gracia do novo cura
e a presenza de home novo
xa escorrentou a tristura.
7. Se "abrente de loita e .festa"
foi o lema da Romaxe,
a boa xente de Aguiño
non daba tido paraxe.

Que pasa, tronco!

············ ··e

ra sitio, e que as conversas deixen de ter calquera intimidade. No que queremos facer :fincapé, aínda que tampouco é tan estraño, é nas formas de tratamento que o mozo mantiña co seu avó (ao final deunos a pista: oes avó, xa
pasarei a busca-los reís para a outra semana, tío! O "tío" era a pala~ra comodín,
con quen falaba era co avó, qúe pode ser que non tivese moitos anos, e se levase moi ben co neto, que non é a nosa intención censuralo. O caso é que .nos
deu para reflexionar sobre a distinción. de diferentes rexistros de .lingua segundo o contexto: en principio non é a mesma lingua a que empregariamos cun
amigo tomando únhas copas cá que usariamos para falar cun conselleiro no
seu despacho, poñamos por caso (porque non tivemos ocasión de tal cousa).
Con todo, a conversa deste aprendiz de esquiador foi nos mesmos días nos
que o goberno sacou o novo protocolo sobre o tratamento aos cargos públicos, que_, sinceramente, estaba bastante obsoleto. Así, deixan de ter tratamento
d Excelentísimos/as e Ilustrísimos/as e pasan a ser · simplemente señores ou
señoras, é dicir, somos todos iguais tamén no tratamento, teñamos o cargo que
t ñamos. Isto evita ter que aprender a lista dos que eran excelentísimos e dos ·
qu eran ilu trísimos e máis a forma abreviada de cada un. De todos os xeitos,
d "Excelentísimo" a "colega, tío, tronco ... " hai pasos intermedios ... Ata máis
r, n1eu !

8. Tributoulle a don Francisco
unha homenaxe o Bloque
e houbo quen maliciou
que se produciría un choque.
9. Xuntas política e fe?
na aguiñense madruga;
quen aclara a situación
é Andrés Torres Queiruga.

1O. O Irimego cavila
que se deu un paso adiante
que convida ao camiño
da Galicia dialogante.
11. Quentura hai en Aguiño:
vai pasando a invernía;
tras longo tempo de loita
tocar a festa cumpría.
12. Merecente de aplauso
é ese ·home de ben
que a.Paco :fixo compaña:
o Aramburu Rubén.

