
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL NADAL Que 
;xesús nacera no verán, que Belén 

· sexa un lugar de nacemento simbóli
co-teolóxico máis ca real, que os 
relatos non teñan pretensións históri
cas, que o nadal fose unha cristianiza
ción da celebración d0 solsticio de 
inverno, .. . nada quita para o seu pro
fundo significado. 

Xesús non ·é un aerólito, nace nun 
tempo e nunha cultura, é carne de 
pobo. A celebración do nadal, recór
danos que Xesús tiña unha xenealo
xía, e os Evanxeos comezan reiteran
do esa aparente obviedade (Abraham 
enxendrou a Isaac, Isaac enxen~rou a 
Xacob,etc). No nadal . celebramos a 
radical humanidade (unha .persoa, 
unha familia, unha tradición, unha 
nación), de Xesús o Galileo. 

O N adal é unha chamada para 
r x itar as imaxes edulcoradas e des
h urnanizadas de.Xesús. Para negarse a 
a ptar un X usupermán. O N adal 
, nti ip d mái r volucionario 
a fe ri ti ' : ituar us no corazón 

da humanid d , ometer a ousadía de 
fac r c incidir dous títulos ata entón 
incompatibles na m esm a persoa: Filio 
do Home (da humanidade) e Filio de 
Deus. 

Desde esa perspectiva é lexítimo 
celebrar, ó pé da árbore de Nadal e 
do presebe, os bos sentimentos que 
son patrimonio común de toda a 
humanidade (paz na terra ós homes e 
mulleres de boa vontade) e non só 
dos seguidores de X esús. Eses valores 
e esas m ensaxes están presentes nos 
relatos aparentem en te inxenuos do 
nacem.ento de X esús: a tenrura, a 
confianza, a solidariedade dos pobres, 
a celebración da vida que nace e 
triunfa por riba das circunstancias 
diñciles, a rede de complicidades 
fronte ó tirano, etc. 

Por iso que o nadal é reivindi~able . 

~ por riba de todos os os tópicos car
ca e progr , egue senda unha 
oportunidade para celebrar i o que 
chamamo a humanidade, que é o 
mái divino que t m o ó na so alcan
c . 

Beatriz Cedrón Vilar 

O AQUEL LOE Teño na cabeza a Miguel, Marquiños, Marta,Alex 
e Bilal. Persoas de óso e carne e non ficción literaria. Téñoos na cabe
za porque tamén os teño na. clase. Podo velos sentados no pupitre. E por 
pouco tempo. Van na cola do pelotón e en canto llelo permita o con
trol abofé que deixan a carreira. so·n dos que teñen dificultades espe
ciais, son inmigrantes ou dos que na casa non hai quen mire por eles. 
Aqueles dos que sempre se fai a mesma radiograña na sesión de avalia
ción: "non trae os deberes", "perdeu o caderno", "ten o libro sen pas
tas", "non fai nada na clase" . O correctivo é un suspenso, e a conclu
sión que non l;iai nada que facer. Este pelotón de desleigados vai en 

'os escolares españois, os peores do mundo desenvolvido 

HHlll~ 
Eu só sei qu 

non me 
queda 

Eu so sei que 
non me 
queda 

presuposfo 

aumento. E · son es tes os preocupantes. O resto amañaranse en por si, 
· esteamos nós ou non esteamos. Cando propoño un proxecto de traba
llo, Erick aporta información recollida en internet, María completa con 
fotos do País Semanal e Rebeca subtrae datos da Encarta ou da 
Wikipedia: Tampouco os invento, son tanxibles. A cinco ou seis deles 
envíolles os deberes por correo electrónico. Mentres, os do pelotón 
aínda están a quitar o lapis da mochila, que a regra non ma trouxeron. 
E alí os teño eu, no medio de 23 compañeiros, orfos de tecnoloxía e de 
alguén que, con tempo e calma, mire por eles. Empezando por min. 
Tanto lles ten que a LOE mande repetir con tres ca con 23, que lles 
ofrezan Educación para a Cidadanía ou Relixión, 7 ou 1 7 materias, que 
os agrupen por curso ou por ciclo. Náufragos perdidos nunha marea de 
ciencias, arelantes dunha palabra tranqvila que· non leve aparellada a 
nota. E mentres ti pelexas co trebón, outros dialogan sobre a liberdade 
dos pais a escoller centro (e no!?- sobre o dereito dos filias a recibir unha 
educación en condicións); sobre a liberdade dos centros a reservarse . 
dereitos de admisión ( opóndose á existenc.ia das comisións avaliadoras 
que os poidan abrigará matrícula dun alumno); sobre o dereito a que 
non selles impoña o deber de reservar prazas para inmigrantes. No meu 
entender, as modificacións que facía a LOE eran poucas.Agora, costra
sacordos, aínda menos. Quizais non damos para máis, se matinamos no 
esperpento que supón que o punto máis álxido do debate educativo na 
sociedade sexa a presenza da relixión na escala. Botándose fóra da par
titura, IU-IVC escribiu unha nota disonante pero valorosa, que para o 
2010 o gasto en educación se nivele co gasto medio dos países desen
volvidos de Europa. . 



A PALABRA 

Os seis meses, Deus mandou o anxo Gabriel a 

unha vila chamada Nazaret, onda unha moci

ña prometida a un home da casa de David, 

que se chamaba Xosé; o nome da mociña era 

María. 

Entrando onde estaba ela, díxolle: 

-Alégrate, chea de gracia, o Señor está conti

go. 

Ela turbouse con estas palabras, cavilando no 

que podería significa-lo saúdo aquel. O anxo 

continuou: 

-Non teñas medo, María, porque ti atopaches 

gracia ante Deus; e, fíxate, vas concebir no 

teu ventre e darás á luz un filio, ó que lle 

poñerás de nome Xesús. Será grande e chama

rase Filio do Altísimo, e o Señor Deus daralle o 

trono de David, seu pai; reinará por sempre na 

casa de Xacob, e o seu reinado non terá fin. 

María respondeulle ó anxo: 

-¿E como pode ser isto, pois eu son virxe? 

O anxo replicoulle: 

-O Espirito Santo baixará sobre ti e o poder do 

Altísimo cubrirate coa súa sombra; por isa o 

que vai nacer de ti será santo e chamarase 

Fil lo de Deus. Aí te-la túa curmá Isabel, que 

concebiu un filio na súa vellez, e xa está de 

seis meses a que chamaban estéril, que para 

Deus non hai imposibles. 

María cot1testou.: 

-Velaquí a escrava do Señor: cúmprase en min 

o que dixeches. 

E o anxo marchou de onda ela. 

BOA-NOVA 
O ECO Ave María 

Le, 1, 26-38 

Eu supoño que a causa non foi así, tal como se canta na narración que tedes 

aí, ao carón destas liñas. Os estudosos da Biblia xa nos veñen advertindoJ hai 

moito tempo, da necesidade de apren,dermos a ler axeitadamente as 

Escrituras, que non son historia tal coma hoxe a entendemos. Pero, sexa o 

que far, o caso é que unha rapaciña nova, dun xeito ou doutro, nun momen

to definitivo da súa vida, tivo que dicir un si grandioso que foi decisivo para 

ela e que, quizais sen ela o sospeitar, fixo tremer o mundo: Deus mesmo 

andaba naquel si. E aí nos quédou- a figura de María para a nasa veneración, 

aínda que nós, por veces, a utilicemos para outra causa, é dicir, para que ela 

nos faga o milagre esperado que, polo visto, Xesús non nos quere facer. Eu 

isto nunca o entendín moi ben. Pero si, recei a miúdo o rosario, repetindo 

monotonamente ese poema grandioso que lle chamamos Ave María, e con

feso que, cando o Toñito do Constante, nun velorio no que o estabamos a 

recitar, me preguntou en voz baixiña se Deus e a Virxe María andaban algo 

xordos para que tiveramos que 

repetirlle tanto as mesmas verbas, 

respondinlle cun sorriso censura

dor, pero decateime de que eu 

tamén rezaba totalmente distraí

do . . A el non llo dixen, claro, pero 

quedeime pensando se non anda

ría eu malgastando en aburrimen

to aquelas palabras tan fermosas. 

Desde aquela, cando vou pasean

do solitario palas rúas da miña 

vila, compráceme moito repetilas 

a modiño mentres penso no tre

mar d~ María, aquela rapaciña, e 

no tremar da humanidade diante 

do misterio máis absoluto. O mis

terio que nos aterra e que é toda a 

nasa esperanza. 

A CLAVE 
1 

Xabier Blanco 
Causas do Materno Espírito. (Le 1, 26-38) 

No anuncio do nacemento de Xesús, texto lucano par.alelo ao anuncio do nacemento de Xoán, abandonamos o marco solemne do 

templo e trasladámonos a un pequeno lugar de Galilea. A salvación de Deus chega dende ~n lugar humilde, fóra das grandes ins

titucións relixiosas de Israel. Xesús é descrito cos riscos do Mesías do An.tigo Testamento e coma Filio de Deus, un título co que 

Lucas quere describir a relación misteriosa que o une ao Pai. Relación que, segundo Lucas, existe dende o seu nacemento por obra 

do Espirito. Lucas estrutura o seu evanxeo da infancia arredor da figura de María, mentres que Mateo céntrao en Xosé. 

Para Lucas todo é obra do Espirito: aquel mesmo Espirito de Deus que xa estaba presente coa súa forza en Xénese 1 para realizar 

a grande obra da Creación, agora faise de novo presente xusto no momento en que se inicia a nova creación na que María, coa súa 

obediencia á Palabra de Deus, se nos presenta coma prototipo ideal do crente.Demasiado empobrecedor: facer unha lectura ao pé 

da letra do relato e moito máis empobrecedor xa que se centra en temas fisiolóxicos no canto de temas teolóxicos! 

e········· 
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APENEIRA 
................................................... .......... : ...................... .......................................................... ~ .................................................................................................... :. ... .. ... .. .. . ....... ... .. ... . . . . . . 

A INVESTIGACIÓN é 

feble, pero hai estudosos coma o n,euró

logo Xurxo Mariño do grupo Neurocom 

da Universidade da Coruña que están a 

agasallarnos con descubrimentos moi 

interesantes: achegou o mecanismo 

dunha parte da visión, que pode axudar 

a acadar visións artificiais ou paliar a 

cegueira. Pertence a un equipo do 

departamento do Cerebro e Ciencias 

Cognitivas de Massachussets. 

Vibramos co actor Tim Robbins, na foto con Sarah Polley, en ••A VIDA 
SECRETA DAS PALABRAS" de Isabel coixet: non lonxe da 

realidade, o actor cego temporalm~nte sálvase da tolemia pala palabra e o amor, 

f~onte á protagonista que se comunica co .silencio. Un loitador contra a censura, os 

atrancos á liberdade- e a guerra de Iraq, en Empotrados, acosado e marxinado por 

"antipatriota", os seus trabal los son esquecidos en EEUU. Un filme que defende a 

ecoloxía nunha plataforma petrolífera, as consecuencias da guerra, as minusvalías, a 

memoria do pasado e a incomunicación. 

31 .000 INMIGRANTES non comunitarios, sen residencia perma

nente, teñen que empadroarse antes do ~3, pois a Lei de Estranxería ~briga a este 

requisito cada 2 anos para accederen á tarxeta sanitaria e escolarización. 

Regularizáronse 6000, pero pode haber uns 25.000 pendentes. Hoxe hai en Gal iza: 

43.197 con residencia permanente (o 1,60/o da poboación, o 700/o latinoamericanos 

senda o 150/o de ascendencia galega); 15.000 europeos, 4700 africanos. O 150/o está 

no paro e un 100/o montaron a súa empresa. Na foto, o bielorruso Vadzim quen co 

grupo Stranniki, formado por inmigrantes, quentou as rúas de Lugo no pasado Nadal. 

· Na entrega ·dos Nóbel homenaxeamos 

ao dr.amaturgo HAROLD 
PINTER, convidando a lelo e 

representalo. Podémolo facer en catalán, 

gal ego (Xerais publicou: Vellos tempos e 

A festa do aniversario) ou en castelán na 

edición de Euskadi, coordinada por Eva 

Forest e Alfonso Sastre. Do grupo dos 

"mozos irados" loitou sempre contra o 

serivilismo e o alleamenta,· a invasión de 

Iraq ... Ó Teatro do Atlántico .dirixido por 

Xulio Lago (1998) represe.ntou "Vellos 

tempos': Xa no 1983 a Escala Dramática 

Galega escenificara "O Montrapatos". 

As ELECCIÓNS DE CHILE volven incidir no drama do pasado, a 

candidata Michelle Bachelet, viviu a marte do pai como consecuencia das torturas 

na ditadura de Pinochet. Na campaña mostrou a súa. coraxe sen ningún odi_o. Na 

ilustración, os carteis das fotos dos máis de 3000 7sasinados na noite negra do fas

cismo que principiou o 11 de setembro de 1973, clamando pala verdade e en contra 
1 ' 

da impunidade. 



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

Festexamos o Nadal celebrando o des- · 

cubrimento do templo cristián máis 

antigo (ss. 111-IV), polos presos do cárce

re de Meguido, en Israel, con mosaicos 

coma 9 dos peixes que representa a 

Cristo nos comezos: eles están na orixe 

evolutiva dos mares e da terra; os pri

meiros seres naceron na auga. Son as 

primeiras letras en grego das iniciais de 

Pai, Xesucristo, Salvador Naso. As 

IMAXES DE CRISTO 
foron múltiples nun tempo de clandesti

nidade· e analfabetismo, no que estas 

representacións teñen unha forte men

saxe simbólica. 

' . 

A SELECCIÓN GALE
GA DE FÚTBOL volve a 

facer rodar o balón en San Lázaro

Santiago, o 29, fronte a Uruguay. A pri

meira vez fara en Bauzas-Vigo, ni? 

inverno de 1922. Días des·pois xogaron 

contra a selección lisboeta e continua

ron ata o golpe militar do 36, xa .que 

estaban en Barcelona adestrándose para 

as Olimpiadas Populares e contra das do 

Berlín nazi. Foron 14 anos de afección e 

identificación co país a través do depor-
' 

te. Na foto, o integrante Nacho Novo 

(Ferrol 1979), líder do Glasgow na Liga 

de Escocia e na "Champions". 

As ELECCIÓNS en IRAQ non amañan o futuro. Invadido polos que só pro

ducen desfei~as dende a ilegalidade:_ cadeas secretas, armas químicas, mesmo entre 

·as se~s soldados: feridos, mutilados, o 280/o están a tratamento psiquiátrico,' 1700 

dos que retornaron no 2005 teñen tentacións de suicidio e 3700 sede de violencia. A 

poboación de EE.UU. frustrada e machucada, na que o furacán "Katrina" falou moi 

rexo: 48 mi'llóns (o 180/o) viven na pobreza, - a· ano pasado 1, 1 millóns máis-, cun 

dólar ao día. Para achegarnos a este tema cómpre lera novela lrmán do vento de 

Manuel Lourenzo. Na foto unha protesta diante do Capitolio coas botas cos nomes 

dos soldados mortos 

A Noiteboa de hai 50 anos imbricou nova vida ao Pozo do Tío Raimundo, coa chega

da ao barri_o de Madrid do PADRE LLANOS (1906-1992), na foto, e 

outros xesuítas. Erguíanse as primeiras chabolas de emigrantes de Andalucía, 

Estremadura ... , sen auga, sen nada, daquela eran 668 familias; agora son 10.700. 

Eran os primeiros cregos obreiros, despois viría o compromiso con CCOO. Agora a 

radio comunitaria de Amoverse, organizada pola mocidade do Pozo, festexa esta 

. revolución loitando por novas Nada is de integración e calidade de vida nunha pobo

ación machucada. 

O 17 os lectores homenaxean a LUZ 
POZO (Ribadeo 1922) na Coruña, 

onde reside. Agasallounos cunha fermo

sa obra en poesía e ensaio, que no sols

tici'a de inverno celebramos con esa 

recolleita que é Memoria solar (2004), 

entre o intimismo dos 50 e o culturalis

mo dos 90. _ .. .. .... 
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POLmCA 

O PP, NA RÚA 

pp n n 

máis ou menos informados xa o 

non 11 qu da dúbida a ninguén: o 

n Galicia, está na oposición. E para 

[; rs oír, os seus dirixentes e cadros decidiron seguir as 

pautas rn_arcadas polos seus xefes e compañeiros de 

Madrid desde o ano pasado: botáronse á rúa, con menor 

participación, pero con tanto ruído ou máis . 

Así hai que entender a protesta de préto de douscent?s 

cadros do Partido Popular de Galicia; alcaldes e concellei

ros, deputados e senadores, ás portas dó Parlamento 

Galego. O motivo: a suspensión de numerosos proxectos 

de obras en diversos conceilos rurais. As imaxes de tan 

destacados militantes do PP en actitude de protesta con

firmaron de forma moi gráfica a realidade do .cambio de 

goberno en Galicia. 

O a unto ofrece algún aspecto relevante, como o pre-

unto carácter delictivo da -protesta, que desde a presiden

cia do Parlamento se interpretou como un intento de 

coacción ·obre un órgano soberano de representación. 

Ou tan1én o exceso verbal da presidenta do Parlamento, 

comparando a actitude dos cadros do PP coa invasión das 

ort polo t n nte coronel Tejero no 23 F. 

E ta con id ración colaterais seguirán dando que falar 

poden me n10 er obxecto de decisións xudiciais, se a 

pr id nta do Parlam nto mantén a súa idea orixinal de 

on id rar o f( ito como delicto. De feito, non faltou 

17ntxu 

quen lembrase o- proceso e condena durts traballadores 

que protagonizaran unha protesta menos ruidosa no Pazo 

de Fonseca, cando ali celebraba a súa sesión o Parlamento 

Gal ego. 

Pero volvendo ao aspecto máis relevante da cuestión, 

quedou claro que todos somos agora conscientes de que 

o :PP está na oposición. E os seqs numerosos responsables 

locais están empezando a darse conta da diferenza. Agora 

xa non teñen acceso privilexiado á Xunta e esta drástica 

decisión da Consellería do Medio Rural non é máis ca 

parte visible dun fenómeno moito máis amplo. 

Esta revolución prodúcese nun momento ·en que o 

Partido Popular leva en toda España máis dun ano de 

oposición tenaz, na que se atopa case sempre só dentro do 

ámbito político e multiplica as súas actividades e protestas 

da rúa para se facer oír. N esa loita conségue o aplauso dal

gúns medios informativos, pero non amplía precisamente 

a súa base social. A nuioría silenciosa dos cidadáns non 

entende esta tensión constante. 

N este contexto es tase producindo o proceso de reno

vación na cúpula do PP de Galicia.Alberto N úñez Feijoo 

conseguiu unha amplísima maioría de delegados para o 

congresó, nun prnceso que enterrou as expectativas de 

Xosé Cuíña. Pero o novo líder terá que renovar todo o 

partido, que non pode seguir funcionando como baixo a 

tutela de Manuel Fraga. 



O PETO DO ~ 
SANTOANTON 
············································Rubeii .. Ara.mbúrii·, 

A Yao enterrárono o domingo. Chegou de· 
Ghana, aló na África hai dous anos. Non sei 
se cruzou en pateira. Tiña 40 anos, e unha nai, 
unha muller e catro fillos. Xa traía a enf ermi
dade no corpo, como millóns de africanos. · 

-'-""--~------........._"--"•_,;_,..= 

Quería traballar e mandar cartos á familia. 
Traballar nun- barco. O soldo dun mariñeiro galego dá para catro 
mariñeiros negrns. Cando se puxo enfermo coidárono moi ben os 
voluntarios de Cáritas , coma se foran a súa familia, e estiveron ao seu 
lado no hospital ata que morreu. O domingo pola tarde facía moito 
frío no cemiterio e non había moita xente. Don Ángel, o cura de 
Marín, ten 81 anos e o pensar mozo do Concilio. No medio dos rezos 
convidou aos amigos de Yao a cantarlle segundo as .súas tradicións e 
cantaron un, dous, tres .... ata seis cantos fermosos e cheos de vida e 

nin sequera come polbo 

esperanza. Sei que 
quixeron traer a súa 
familia, pero era moi 
dificil. Xa sei que é 
tempo de panxoliñas 
e pandeiros, meu 

. . 
arrugo, pero a rmn 
pareceume unha fer
mosa historia ·de 

Nadal, que pouco 
ten que ver coa que 
leva a xente no peto 
ou nas carteiras. 
Triste tamén é 
dabondo. Pero o 
canto dos africanos 

no medio do frío e 
do cemiterio tamén 

frío tiña un aquel de 
advento, de confian
za, de loita. Non 

sabemos o que dicían na súa lingua pero debía ser bonito. Aquí nos 

enterros só cantan os cregos, e algúns bastante mal. A min gustaríame 
que r meu 'enterro cantaran unha cantiga da terra, como o Alalá das, 

Mart as por aquilo de "esto u vivindo no ceo ... " Ando con estas lerias 
e non fixen testamento. 

Agora andan por aí os papanoeles eses do caralla, que parece que 
venden telemobeis. Deberían mandar ·uns gardas civís dos de antes e 
levalos presos a todos por incitará obesidade infantil, por parvos e por 

faltos de protocolo, pois van feitos uns chambóns e nin sequera levan 
paxes. A estas cousas hai que darlles misterio e dignidade Que mis
terio vai ter un tipo que atopas por tódalas esquinas? En Santiago vin 
a un papando unha hamburguesa. Se aínda fora unha ración de 
polbo ... 
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ENTREVISTA 

EL CEIBO: A CARA XUSTA DO CACAO 
Genaro Ouispe Quispe é un aimara boliviano; cultivador de Cacao e, actualmente, xerente de 
produción da cooperativa El Ceiba. Fil/o dunha cultura que cando fa/a do planeta faino ·con 

reverencia e cordialidade, "'A Pacha Mama" (A Terra Nai). Está aquí da man da ONG INTERMON- .m 
OXFAM. Veu canda outros sete pequenos agricultores de Asia, África e Latinoamérica para dar a 
coñecer o labor de desenvolvemento que se realiza nas súas comunidades, e para contribuír coa 

campaña que OXFAM INTERNACIONAL ten aberta de cara ao vindeiro cumio da Organización 
Mundial do Comercio (OMC), no que se sometará a debate a actual normativa comercial que 

está esganando os esforzos das economías máis pobres e dos produtores máis cativos. 

Nacín no 67, teño 38 anos. Dous 
anos antes de eu nacer, o peche das 
mina levou a que o goberno bolivia
no puxera en marcha un plan de reco
locación das familia mineiras . Eran 
mineiros de Oruro, de Potosí. A.imaras 
e quechuas . Outorgoulles, na zona tro
pical do país, un par de hectáreas por 
familia para que se dedica en á pro.du
ción do cacao. 

Ali non había ninguén, eran 
terras deshabitadas. 

N on, había ente, o bo quimanos. 
A h gad do guaraní . Falaban e 
falan o mo eté . Vi ían da caza, p ca e 

cultivo de tub ' r ulo (iuca ñame) . 

Nun prin ipio houb r c o e de con-

fianza, mais nunca violencia. Habitaban 
·o mato, o bosque. A necesidade obri
gounos a entenderse. Ao pr~meiro fala
ban facendo acenos. Os bosquimanos 
aprendéronlles o cultivo do plátano, a 
iuca ... e os aimaras e quechuas o das 
papas e os seus modos · de conserva
ción. 

E que pasou co cacao? 
Houberon de pasar de 5 a 6 anos, o 

tempo que a planta precisa para princi
piar a produción. O problema xurdiu 
na comercialización. En Bolivia existía 
a chocolateira Incarex , que adquiría a 
produción, pero o problema era o . 

prezo. Os "rescatices" (intermediarios) 
quedaban coa meirande parte do bene
ficio. Cinco anos despois de iniciada a 
produción xorde a creación da coope~ 
rativa "El Ceibo". 

De quen foi a iniciativa? 
Nace da Organización Sindical 

Agraria Central de Agricultores do 
Alto Beni. Proxecta ocuparse de todo o 
proceso: produción, compra, transfor
mación e comercialización final do 
produto. X a no· a_no 80 faciamos 
exportación a Alemaña. 

· Que rápido! 
Ten a súa explicación. Aos 2 anos de 

formación da cooperativa unha ONG 
alem ana envía un técnico economista. 
Nove anos despois (1 989) xa entramos 
en contacto coa Rede de Comercio 
X usto eri Alemaña. Xa estabamos libres 
dos intermediarios e ·do prezo interna
cional. 

Documentación: Principios do 
Comercio" Xusto 

Salarios dignos 
Igualdade de xénero 

Non explotación. infantil 
Respecto polo medio natural. 
Produtos de calidade 
Prefinanciación e relacións a longo 

prazo. 

Pero alguén ten que poñer un 
prez o 

Son os pro~utores os que o estable
cen, manténdose logo, a pesar das bai
xas e alzas do mercado. Véndese por 
quintais ( 46 kg); a 69 dólares quintal 
está agora. É a cooperativa quen pes 
compra aos produtores, asociados e 
non asociados. 

Pero quen integra a cooperativa? 
É a suma de 38 cooperativas de base, 

cada unha con 30-35 ·asociados. 
Chegamos a unhas mil fanUlias , 1.300 
se incluímos os · non asociados. 

Podemos falar de que a acción se 
estende amáis de 10.000 persoas. 

Como se fixa o prezo? 
Tanto o prezo coma a produción 

acórdanse a través de contratos coa 

rede do Comercio Xusto. Nos tempos 
de hoxe s.omos nós o prezo de referen

cia para toda .Bolivia. As chocolate.iras 
existentes esperan a nosa decisión. 

Despois elas ad<;>itan pagar un algo 
máis . . É o xeito de facernos a compe
. tencia, pero ese n1.ovemento xa non 
desequilibra o noso sistema. 

Por que? 
Porque o feito de asegurar a produ

ción e establecer prezos equilibrados 
posibilítanos ofrecer outros servizos 
comunitarios· que melloran a vida dos 
asociados. 

Que servizos? 
Os beneficios excedentes, unha vez 

pagado o produto e atendidos os servi-
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zos, son redistribuídos entre os asocia
dos cada final de ano. N esta última vez 
cada cooperativa de base recibiu de 15 
a 20 mil bolivarianos, 2500 dólares. (1 
dólar = 8 bolivarianos). Tamén ternos 
unha ten da de insumos e f erramentas , 
unha área de servizos que se ocupa dos 
ptoxectos de investigación · agrofores
tais, capacitación agraria e cooperativa, 
formación ' administrativa... Cubrimos 
perdas por incendios (300 dólares), 
ademais do apoio e axuda da coopera
tiva. Tamén nos ocupamos da saúde dos 
máis vellos, unhas axudas para caso de 
enfermidade (300 dólares) que se 
poden solicitar cada cinco anos . Tamén 
axudas para intervención cirúrxica (o 
30% a fondo perdido e .o restante 70% 
en forma de crédito que pode ser 
devolto, se non se · posúe capital, 
mediante traballo cooperativo) . 

Pensaredes tamén no futuro dos 
· vosos fillos ... 

En Cochabamba ofértanse estudos 
agrícolas e forestais de carácter supe
rior. Ternos bolsas para que poidan 
seguilos. Cando rematan, teñen o com
promiso de traballar durante tres anos 
na cooperativa.Do salario dese traballo 
subtráeselles cada mes un~a parte para 
a amortización da bolsa. En caso de 

que o estudante abandone ten que 
devolver o 100% do investido. 

Toda está organización precisa 
un proxecto moi consolidado ... 

Hai 120 persoas que se ocupan da 
administración . e animación. A pé de 
explotación (Alto Beni) están o.s técni
cos e unha planta de procesado. En "La 
Paz" (270 km, 10 horas de coche) es~á 
situada a fábrica. 

E ti que es dentro de todo isto? 
Antes ca nada fun produtor de cacao. 

Agora son o subxerente de produción 
durante eatro anos. Cando acabe o 
meu traballo no cargsi voltarei a ser 
produtor, a ocuparme das miñas <lúas 
hectáreas. 

E agora o teu terreo a que se 
dedica? 

Teño outro membro da cooperativa 
que o cultiva na miña ausencia. Así 
facemos todos. Non hai terreos incul

tos. 
E ti, de xerente, canto gañas? 
Teño un salario mínimo de 130 

dólares. Un maxisterio (profesor de 
priµiaria) cobra 75 · dólares. O salario é 
meirande a medida que se asumen máis 
responsabilidades. o xerente xeral da 
cooperativa cobra 350 dólares . Para ter 
unh~ idea, digamos que unha comida 

·Marta Sopeña_ 

popular custa en La Paz 0,50 dólares e 
o aluguer dunha casa . entre 7 ou 8 
dólares . 

E quen determina os salarios, as 
responsabilidades? 

Nos estatutos está fixado o funciona
mento, eleccións, selección de persoal, 
salarios ... A Asemblea é o órgano de 
maior rango decisorio. Son rotativas e 
cada cooperativa de base está represen
tada por· tres dos seus asociados . 

Que obxectivos tedes agora? . 
Producimos o 70% do cacao e o 30% 

da manteiga e cacao en pó de Bolivia, 
pero, ademais de seguir mellorando a 
·calidade de \!Ída dos asociados, quere
mos ampliar o número de produtores, 
ocupar máis parte do mercado local. 
Estamos traballando tamén na produ
ción de caña para obter azucre ecoló
xico, o que nos posibilitaría fabricar 
libras de chocolate para o mercado 
exterior. Por desgraza, as normas ll.11pe
rantes no comercio i.nternacional 
impiden exportar manufactura acaba
da, a non ser que p·agues uns altísimos 
aranceis. q que che compran é materia 
prima (manteiga . de cacao, cacao en 
po), a elaboración final fana os choco
lateiros europeos. 

Onde podo atopar os produtos 
elaborados co cacao que produce 
"El Ceibo"? 

Nas tendas de Comercio Xusto 
podes adquirir cacao en po (Cacao 
puro El Ceibo) e libras de chocolate 
(Mascao). Se estiveses en Bolivia, terías 
acceso a unha meirande oferta de pro
dutos. 

A todo isto, . que significa 
CEIBO? 

É unha árbore que non morre nunca 
aínda que se corte. Florece en maio e 
dá unhas flores vermellas moi fermo
sas. Para nós é un símbolo da perviven
cia do bosque. Ternos especial coidado, 
cando rematan os ciclos produtivos do 
cacao, en replantar e repoñer especies, 
de modo que a masa forestal non veña 
a menos, xa que é unha forma necesa
ria para manter o equilibrio da chuvia 
e do clima. 

Vida ceibe ao Ceibo. Moitas grazas. 

-········" 
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"FE CRISTIÁ E CONCIENCIA CIDADÁ" PARA SER 
IGREXA DOUTRO XEITO 

Enredados na rede solidaria 

mov m nto renovadores da 

Igrexa multiplicáronse nos últimos 

tempos coma os cogomelos no outo

no. Gran parte da institución eclesiás

tica pensa que ·veñen ser coma fm;1gos 

noxentos que cómpre fumigar ou, 

polo menos, marxinalos deixando 

claro que non forman parte da 

mesma Igrexa ca eles. Pensan do 

mesmo xeito os movementos de 

Igrexa máis reaccionarios; pregoan 

que eles agrupan máis milleiros de 

cri tiáns, mobilizan máis xente e, de 

feito, veñen ser realmente os que 

"cortan o bacallau" nos últin1os ten1-

po , polo que foron chamados "o 

novo exército papal" de XP .II e non 

abemo se tamén de Bieito XVI. 

Outros pensamos que esta multi

plicación de grupos, a pesar do can

sazo e o desencanto producido por 

tanto fraca o de renovación e polo 

p o a oballante do "pensamento 

único ' que pr tend 1mporse na 

Igr a na ociedade, on e presión 

fundam ntalment de dúas cousa : 

• Que moitos cristiáns non poden 

aturar máis o autoritarismo insopor

table e o modelo piramidal dunha 

Igrexa que quere esmagar a liberdade 

nas súas vidas e nas súas mesmas con

ciencias, pretendendo non só impor 

unhas apostas políticas, serrón tamén 

meterse nos seus sentimentos e 

opcións máis íntimas. 

• Que, a pesar de todo, moitos-sén

tense aínda Igrexa e eren que é posi

ble outra Ig_rexa e outro mundo, non 

só no alén, serrón no aquén, xa aquí; 

por iso buscan modos ~ovos de pen

sar, de vivir e articularse comunita-

- riamente. 

O malo desta proliferación é que 

en moitos casos adoita ser moi efé

n1era, coma os cogomelos outonais, e 

mesmo os intentos de coordinación 

sucédense uns a outros con distintos 

nomes, pero reproducindo os mes

mos defectos, a pesar da xenerosidade 

dos que participan neles. Con todo, 

imos vendo xeitos novos de pensar, 

de estar na Igrexa, de coordinarse ... 

Obxectivos da Asemblea e gru
pos que convocan 

Este foi o intento desta nova 
Asemblea de Cristiáns, de grupos e 
de persoas sen agrupar, que nos reu
nimos en Madrid, de novo non nun 
tentro relixioso serrón nun macroins

tituto laico (o IES Virgen de la 
Paloma) os dfas 19 e 20 de novem
bro. Convocaban grupos tan diferen
tes como os clásicos "Iglesia de Base 
de Madrid" e a revista . Utopía, 
MOCEOP (Movimiento pro 
Celibato Opcional) coa súa revista 
Tiempo de Hablar, "Comu~idades 
Cristiás Populares" e "Cristiáns polo 
Socialismo"; outros algo máis 

n10dernos como "Corriente Somos 
Iglesia", "Som Esglesia Catalunya", os 
vascos de -"Kristau Sarea Bizkaia", 

"Mujeres y Teología", "Católicas por 
el Derecho a Decidir", Atrio ... ; e 

Ademais das . 
necesanas 

denuncias, tamén -proponemos 
alternativas. 

outros moito máis recentes como 
colectivos de gais e lesbianas ·("Área 
de Asuntos Religiosos de la 
FELGT", "Comisión de AsuntÓs 
Religiosos de COGAM"); por 

Galiza convocabamos Irímia, _ 
Encrucíllada e a Coordinadora de 
Crentes Galegas. 

Os obxectivos eran facer formula
cións en positivo máis aló das denun
cias, tamén necesarias, celebrar e pro-



por formas alternativas de vivir a fe. 
Aportar unha novidade á Igrexa .por 
contidos e metodoloxía; aproximán
dose aos foros sociais e traballando en · 
rede, onde as relacións sexan compk
tamente horizontais e onde ningún 
participante teña máis importancia ca 
outros e todos sexan corresponsables 
do evento, non descansando en líde-. 
res carismáticos, xerarquías institu
cionais ou "vangardas iluminadas" . 
Unha. asemblea aberta, sen ningunha 
discriminación a todas as persoas e 
grupos que tentan cambiar o mundo 
e a Igrexa, respectando as diferentes 
eleccións, culturas e ritmos. Un espa
zo de encontro e coordinación de 
persoas e organizacións para axudar
se mutuamente, aprendendo dos 
outros, e construíndo novas alianzas 

Victorino Pérez Prieto 

para impulsar novas iniciativas. Co muro da pobreza non se acaba coa violencia, senón só coa solidariedade 

A realización 
.Xuntámonos algo máis de trescen

tas persoas. A realización tivo certa
mente un aire fresco e celebrativo, 
tanto como de compartir e reflexio
nar. o· comezo, a "motivación"' no 
canto dos pesados relatorios, fixose 
cunha representación de teatro e 
mimo, magnífica e ben expresiva da 
realidade da Igrexa e as alternativas 
dos últimos anos para chegar á con
clusión de que só como unha Igrexa 
espida, sen poder ·nin recursos, se 
pode volver ao espírito evanxélico. O 
aspecto de compartir e reflexionar 
fixose nos distintos talleres, ateigados 
de xente e cunha dinámica distinta 
en cada taller; desde a típica exposi
ción de clase e debate ata os que uti
lizaron medios máis modernos e cre
ativos . Os talleres agrupábanse en tres 
áreas, cos seus correspondentes gru
pos de debate: 

1. Laicidade: Escala laica? A fe no 
medio dunha sociedade laica~ 

2.Fundamentalismós: Fundamenta
lismos e diálogo entre as relixións . 
Mecanismos psicolóxicos do funda
mentalismo. Desobediencia civil na 

Igrexa. Protestantismo, evanxelismo e 

fundamentalismo. 

3. Dereitos sexuais e de xénero: 
Vivencia homosexual e crenzas reli

xiosas. ¿Podemos as mulleres vivir 

hoxe con esperanza na nasa Igrexa? 

Familias diversas e familias homopa

rentais . Pobreza e dereitos reproduti

vos . 

Parte da riqueza dos talleres trasla

douse á asemblea na tradicional 

"posta en c01nún" (que mal soa, 

non?) . E vi use reflectida na creativa 
•celebración final da eucaristía. 

O manifesto final 
O longo manifesto final, que se 

fixo ao aire libre, despois dunha sin

xela e . expresiva dinámica sobre o 

reto de "Pobreza O" neste mundo 

inxusto, expresou as seguintes con

viccións: 

• Desobedecer e denunciar de 

forma responsable calquera tipo de 

inxustiza, crea referentes construtivos 

e libera a comunidade; é unha 

denuncia enérxica feita .desde o 

amor. 

• Posicionarse contra os fundamen

talismos. relixiosos, que coartan gra
vemente a liberdade de conciencia, e 

contra o fundamentalismo do merca

do, que impón unha ideoloxía de 

voracidade, desigualdade e submi

sión. 

• O medo é a raíz psicolóxica de 
todo fundamentalismo e descubri

·mos ese medo á liberdade, á diversi

dade, á inseguridade, a perder poder. .. 

na xerarquía da Igrexa. 

• Vemos o valor do ecumenismo 

das bases desde as experiencias e as 

prácticas, máis cadesde as ideas e o 

valor do diálogo interrelixioso no 

coñecemento entre distintas confe

sións. 

• Deus pon no corazón das persoas 

as diferentes orientacións sexuais e 

corresponde a gays e lesbianas cris

tiáns facer visible esa realidade no 

mafro da súa comunidade. ·Existe 

unha concepción conservadora da 

familia que se apropia do termo e 

utiliza a estratexia de invisibilizar a 

existencia das familias homoparentais 

e outras diferentes. 

.e·········· 
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• Autonomía das mulleres no con

trol da súa sexualidade e capacidade 

reprodutiva. Recoñecemento de que 

a decisión de levar ou non ao fin un 

embarazo corresponde ás mulleres. 

• Urxencia de reivindicar e lexiti

mar a participación, responsabilidade 

e toma de decisións das mulleres nas 

prácticas, discurso e celebracións da 

Igre:xa, en pé de igualdade . cos 

varó ns. 

• N ecesidade dunha escala laica 

que garanta a educación nos valores 

cívicos e no respecto pala diversida

d cultural nunha sociedade igualita

ria, sen adoutrinamento relixioso na 

escala. 

onvencemento de que no seo 

unha ociedade laica ternos que des

p suírnos d pod r s e privilexios 

nfi nais. P la contra, evidénciase 

int r nma carado da xerarq~ía 

atóli a r sp . cto da úa financiación 

polo Estado. Reclámase unha revi-

ión dos acordos entre a Igrexa e o 

Estado. Finalmente, denunciouse a 

vinculación da xerarquía católica cos 

posiciona.mentas dos se_ctores políti

cos máis conservadores e o seu aliña

.mento coas formulacións reacciona

rias e daniñas que emite habitual

mente a cadea COPE. 

A coordinación 
Cómpre engadir finalmente que un 

elemento importante do encontro 

foi o esforzo coordinador efectivo 

entre os distintos grupos que partici

paron, en perspectiva aberta a outros 

que qu iran u.mar e. Para iso xuntá

monos na tarde do sábado represen

tante d toda a xeografía do Estado 

e pañol (36 per oas de todas as 

omunidad autónomas). O encon

tro xir u ao r _dor de tres punto fun

dam ntai: 

1. P ra qu unha coordinación. 

Para ofr e r un novo paradigma de 

O manifesto final leuse ao pé do cartel Pobreza O 

Igrexa, capaz de . artellar a mística da 

resistencia coa actitude propositiva; 

pa'ra desenvolver entre todo e todas 

unha coi dada. estratexia de acción". 

2. · Presentación dun incipiente e 

provisional "mapa de coordinación" 

(no.me, contactos). 

3. Como queremos que sexa esta 

coordinación? 

• Primeiro, deixando claro que 

"somos seguidores e seguidoras de 

Xesús, que eremos no proxecto do 

Reino de Deus e que queremos 

expresalo publica.mente desde a ética 

das benaventuranzas". Un talante que 

debería levarnos a repensar a fe ante 

·a actual crise relixiosa, cristiá e ecle

sial, apostando por unha Igrexa reno

vada, máis preto do proxecto de 

Xesús. 

• Segundo, elaborar un documento 
base que reflicta os mínimos teolóxi

cos e sociais de pertenza a esta coor

dinación. Algún de nós tamén propu

xo a elaboración dun Credo que 

exprese o noso actual modo de 

entender a fe cristiá. Falouse da utili-

dade do que xa fixemos en abril e 

que se publicou co título Vamos a 
recuperar la alegría. 

• Terceiro, estratexias de -acción. As 

actuais discrepancias, lexítimas, coa 

xerarquía da Igrexa non deoen 

empurrarnos a unha ruptura que non 

beneficiaría a ninguén, polo que 

cómpre ter en canta · estratexias de 
diálogo con .ela. Pero cómpre tamén 

levar adiante o naso plan de acción e 

darnos a coñecer nas parroquias, nas 

comunidades e na sociedade. 

Podemos facelo polo traballo en 

rede, cos medios da línguaxe virtual 
(internet, páxina web e lista de distri

bución), cos nasos propios medios de 

comunicación e os medios públicos. 

Cuarto, da necesidade de ir 

pensando no no.me que nos identifi

que socialmente: "Cristian@s de 

Base", "Cristian@s en Red", "Redes 

de Cristian@~ de Base" ... 

Finalmente, falamos do proceso 

que debemos seguir e a axenda. 

Unha boa nova cargada da esperan

za do advento. 
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UNHA MULLER ACADA·A PRESIDENCIA EN LIBERIA 
·Os liberianos deixan atrás 14 anos de guerra civil despois dunhas eleccións históricas 
nas que participaron máis de 20 candidatos; 1,3 millóns de persoas participaron neste 
proceso que rématou o pasado 8 de novembro coa elección dunha muller, que vai ser, 

por primefra vez, xefa de Estado nun país africano: E/len Johnson-Sirleaf, ex-funcionaria 
da ONU e ex-ministra de· finanzas. 

Pequena historia de Liberia 
En 184 7 centos de escravos proce

dentes dos EEUU crearon a · máis 

antiga república de África, dotando a 

Liberia dunha constitución e unha 

bandeira modeladas a partir das do 

país de orixe. A pesar .da súa asocia

ción cos EEUU, Liberia non tivo 
. . 

unha "historia colonial" convencio-

nal, pois nunca foi gobernada por 

. Washington, da mesma maneira que 

outros países africanos foron gober

nados polos poderes coloniais euro- · 

peos. 

Os liberianos descenden dos anti

gos escravos procedentes dos EEUU, 

que tiveron o protagorµsmo político 

no país, a pesar de que en ocasións 

foron acusados de discriminar á 

ptesidenciais. Case un mill6n de libe

rianos exiliáronse en países veciños. 

Os . conflitos seguiron con este 

polémico presidente e países como 

Ghana, Nixeria e outros acusaron. a 

Taylor de apoiar os rebeldes en Serra 

Leona. Desde mediados do ano 1996, 

as ·milicias do grupo rebelde, 

Liberianos· U nidos pola 

Reconciliación e a Democracia 

(LURD), estiveron alzadas en armas '. 

para derrocar o réxime de Taylor. 

Finalmente o goberno de Liberia e 

os grupos rebeldes LURD e 

MODEL chegaron a_ un acordo de 

,páz, auspiciado pola ONU, no ano 

2003. Nomeouse un goberno interi

·no ata as eleccións que se acaban de 

celebrar. 

A capital de Liberia é Monrovia. 
poboación indíxena, que compón a 

Existe unha variedade idiomática 
maior parte da poboación. Existiu 

composta polo inglés e 29 linguas 
unha calma relativa ata 1980, cando 

Samuel Doe derrocou violentamente 
autóctonas; as relixións son o cristia-

nismo, o islam e crenzas indíxenas. 
o ·goberno de William Tolbert. Ao . Os principa:Ís recursos son: os dia- . 
redor de 1990 esta situación decae en mantes, o forro, a madeira e o café. 
gúerra civil. En · pouco tempo o 

· movemento guerrilleiro Fronte 

Nacion~l Patriótico, ·de Charles 

Taylor, logrou controlar varios pun

tos do país. En seteil).bro de 1990 o 

presidente Samuel Doe foí asasinado. 

A primeira presidenta dun 
Estado africano 

Ellen Johnson-Sirleaf gañou ofi

cialniente as eleccións presidencias, 

co 59,4% dos votos v~dos. A gaña-
En medio da confusión proclamá- · dora. afirmou: "Esta é a grande opor

ronse simultaneamente varios presi- _tunidade para mostrarlle ao conti

dentes inter_inos. Chegou ao país nente que as mulleres podemos 

unha forza de paz integrada por miles gobernar e para axudar ao meu país a 

de soldados de Nixeria, Ghana e de recuperarse de conflitos brutais". 

Guinea. Máis de 150.000 vítimas Os "américo-liberianos" constitú-

Ellen Johnson ten o reto de reconstruír 
un país que levaba 14 anos en guerra civil 

<leste grupo selecto. Moitos son os 

retos que esperan a esta gobernante: 

conciliar os seus cidadáns, reinserir 

miles de mozos ex-combatentes e, 

· sobre todo, recuperar os servizos 

básicos dun país con suficientes 

recursos, pero devastado polo longo 

conflito bélico. Ábrese unha nova 

morreron neste conflito. En 1996, en hoxe só o 3% dos tres millóns de esperanza para este pobo centroafri

Charles Taylor triunfou nas eleccións liberianos e a nova presidenta é parte cano. 

e ········· 



AC 1 UALIDADE Marisol Bravos López* 

DISCRIMINACIÓN: MÁIS DO MESMO 
O pasado 3 de decembro foi outro "día da discapacidade" e a discriminación continúa. Está tan 
arraigada que corre o risco de non ser percibida e considerarse como algo normal. Sen darnos 
canta, escurece as posibilidades reais e vitais das persoas. Velaí algúns exemplos ilustrativos. 

n 

en Madrid unhas xor
di capacidade. O lugar 

' unha ala d hotel con oito 
ira ( un dos r latores invitados 

va1 n cad ira de rodas.) 
R pr ntando á Adrninistración 
tamén asiste a Secretaria de Estado de 
Servizos Sociais e Discapacidade. 
Membros da organización e do hotel 
din que "non se deron canta". Sen 
comentarios. 

O meu centro de traballo é toda 
unha Administración que· non elimi
nou barreiras, serrón que aínda puxo 
máis. Pero podemos estar tranquilos, 
porque hai o compromiso de elimi
nalas na segunda fase. Estou a referir
me a simples barreiras fisicas. Os 
argumentos utilizados case mellar 

A discriminación 
está tan arraigada 
que corre o risco de 
non ser percibida 

non llelos ·canto. Se unha obra se fai 
con barreiras, estase abrigando a que 
haxa· que eliminalas con posteriori
dade. Son as típicas obras abocadas á 
realización doutras. Haberá algún 
tipo de comisión? 

Vexa1nos que acorre se temos a 
s?rte de poder viaxar. Algo tan natu
ral como resolver as necesidades 
fisiolóxicas pode converterse nunha 
odisea. Os poucos baños accesibles 
que se encontran, normalmente, 
están pechados, ás veces coa desculpa 
de conservalos perfectamente. É de 
agradecer. Póñanse no caso de chegar 
con présa, ter que pedir unha chave e 
esperar como van pasando publica
mente a orde ata que a atopan. Un 
pensa que está facendo algo raro. 

Segue a viaxe e chega a unha gasoli
neira "autoservizo". Non sei se isto 
representa moito avance, pero as per
soas con certa discapacidade téñeno 
moi dificil. Empeza a tocar a bucina 
e ali non aparece ninguén. Sei de 
quen tivo que esperar ata unha hora. 
O mesmo pasa nos aparcarn.entos nos 
que hai que pagar en caixeiros que 
están a unha altura considerable. 
Pensar en mostradores de dobre altu
ra facilitaría calquera consulta . dun 
viaxeiro en cadeira de rodas , pero 
tampouco. Nas visitas aos monun1en
tos, saca a entrada coma calquera e, 
como a ninguén se lle acorre dar 
información complementaria da 
accésibilidade, resulta que só pode 
ver algún lugar da planta baixa e 
todos tan tranquilos. 

Todas estas causas pasan porque 
segmmos sen querer recóñecer que 
se están violando os nasos dereitos . 
humanos ~ constitucionais. Máis ca 
pensar en nós como cidadáns enfer
mos e dependentes , hai que pensar 
nunha sociedade que non dá cabida a 
todos os seus membros. Que a cele
bración deste ano sirva para construír 
un mundo máis respectuoso coa 
diversidade. Por pedir, que non 
quede. 
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FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 
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Linguas e leis 

No último número lanzabamos unhas notas sobre a 
lexislación lingüística que parece que causaron certo 
entusiasmo entre ~polo menos algúns- irimegos, que nos 
fixeron chegar o seu interese en que afondásemos no 
tema. Claro que a cue"stión é espesa de seu, pero irnos ten
tar dar unhas claves básicas . Empezaremos por reproducir 
os dous primeiros artigas do artigo 3º da Constitución de 
1978: 

3. 1- O castelán é a lingua española oficial do Es ta do . . 
Todos os españois teiien o deber de coñecela e o dereito 
de usala. 
3.2- As demais linguas españolas serán tamén ofi

ciais nas respectivas Comunidades Autónomas de acor
do cos seus Estatutos. 

Entendedes o que vos diciamos o outro día de que "as 
demai linguas" distintas do castelán están _ tratadas de 

"s gundonas"?. O principio do que se parte na Carta 
Magna ' o da territorialidade; daquela o galego (igual có 
atal' n o vasco) t ñen certos dereitos nos seus territo-

11 ! t ñ n dereitos, tal e como se explicita logo na 

" N rmalización Lingüística do galego (1983): 
al o é a lingua propia de Galicia. Todos os galegas 

te1/en o dereito de coñecelo e usalo" (Títulol, artigo 1 º) 
ue no é ben diferente có "deber" ·que ternos tódo

los cidadáns con respecto ó castelán, por ser lingua oficial 
do Estado. Daquela, aínda que o Estatuto de Autonomía 
di moi clariño no Artigo 5: 

5. 1- A lin.gua propia de Galicia é o galega 

Recomendacións de nadal 

e por que nos chamarán "as demais linguas"? 

5.2- Os idiomas galega e castelán son oficiais e todos teñen o 
dereito de os coñecer e os usar. 

o que leva a falar de que galego e castelán son linguas 
cooficiais, trátase dunha "cooficialidade asimétrica" pois a ofi
cialidade do galego (e por agora do catalán e do vasco 
tamén) é un tanto secundaria ou subalterna. De aí o de 
"segundonas". 

Resumindo, que non podemos dicir que non sabemos 
castelán, pero ninguén lle pode abrigar a outra persoa a 
saber galego, pese a que o n6so Est~tuto tamén di: 

5 .. 3- Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso nor
mal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do gale
ga en todos os planos da vida pública, cultural e informativa,· e 
disporán os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. 

Que llo expliquen a Paco Vázquez! 

De cando en vez achegámonos ás palabras para podei:mos estar un pouco máis vivo 
no mundo e coa desculpa do nadal traemos tamén a estas liñas uns cantos títulos. Par 
os lectores máis novos a editorial Galaxia ten a colección E que? coa trata de sensibili 
zar ante diversos problemas que poden ver ou ter os nenos (Estou gordecho, e que?, E 
tglzopezo n.o eghe, e que?, etc.). Por outra banda, Edicións Xerais acaba de editar para lec 
tores/ as que teñan máis de nove anos Fantasmas no corredor, de Agustín Fernández Paz. 
Ademais esta editorial ten na súa páxina web un proxecto de animación á lectura qu 
resulta moi útil tanto para país e nais como para profesores/ as xa que ofrece unh 
ampla listaxe de libros para todas as idades acompañados do resumo argumental, not 
biográfica do autor ou autora e os temas e valores presentes nesas obras. Por último, 

para o mái maño o , o Con orcio editorial galego ofrece dúas obras para podermos construír os xoguetes tra 
dici nai e outro para facelo a partir da reciclaxe de produtos. 




