O que hai de débil no mundo, ·
iso foi escoller Deus.
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Daniel Lópei Muñoz

EDITORIAL NUNCA MÁIS
CORRUPTELAS Os veciños e
v ciñas que pasaban pola praza do
Campo Castelo de Lugo na mañá do
dezaoito de maio de 2006, estaban posiblemente asistin do á escenificación da
fin dunha época. Fiscal e efectivos da
policía entraban e saían das oficinas
dunha empresa supostamente privilexiada
pola Deputación de Lugo. M áis tarde un
funcionario da D eputación era esposado
e detido, varios máis encausados. Unha
sensación na cidadanía: C acharro desmorón ase; é o principio do fin dun vicerreinado.
Cando se comentaba a necesidade de
rexenerar a acción pública en Galicia,
falábase deste tipo de causas. Que corra
air fr seo. Abrir portas e ventás en certas in titu cións ancoradas no escurantismo, nci tadas nuns hábitos personalísimos de X rcer O poder, püUCO arrugas
a transp r ncia, obxectividade e rendinta que e ll supón a calr a 11 ini tra ión d m ocrática.
B lt r vai e pasar
: ina , mh
ra i' n . P ro o qu deim h r nza ' un cu estionament • índa maior bre o s ntido das deputa i' n . L nx d seren simplem ente un
apoio t' cnico, conómico e administrativo para os concellos de menos capacidad , as d putacións pasaron a ser con
dema iada frecu en cia un instrumento de
control p olítico por medio da comprav nda de favores en fo rm a de vías e
obra . Agora, aínda por riba, hai indicios
de corrupción e enriquecem ento persoal de altos cargos.
É o momento da catarse. Galicia n eceita recup rara memoria, pero non só a
da r pública. R eferímon os á memoria da
corrupción caciquil, a m emoria dun
nunca mái á corrupción , ao clientelismo, á utilizació n partidaria e ch antaxista
do poder m unicipal, provincial e auton' mico. Hai que sacar do armario o
inmediato pa ado e que caía quen caía:
t m d r ito a ab r a trama , a no a
marabilla , p pular
e progresi ta ,
lu u a
coruñ a , montañe a e co t ira . Air fre co, para r pirar r cuper rm
nfianza .

................
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O
TRAS NO .. , NO
PAO
,DO
SOCIOLINGUISTICA NA RUA

POLEIRO

Nunha enquisa
-da que non se explicaba o método aplicado-, El Correo Gallego
informáb anos da opinión dos "país" de Compostela sobre a iniciativa da facer galescolas (escalas infantís en galega) por parte da
Vicepresidencia. Disque se recollía o sentir "de la calle". Tamén a
opinión dunha "experta" . ·
Os pais seleccionados manifestábanse a favor do bilingüísmo, en contra dos radicalismos e da imposición de "ese idioma" (hui, hui, tufillo e plumerilla nese "ese") . "No podemos cerrarnos como lo hacen
los catalanes", seica afirmaban, con oportunismo político, "outros"
dos contestadores de tan rigorosa investigación.
A opinión da experta en educación infantil seleccionada é im-presionante: "los niños son como esponjas, y pueden aprender varios
idiomas a la vez. A los cuatro o cinco años ya saben distinguir entre
las diferentes lenguas en las que han sido educados, y expresarse en
ellas. No veo bien que se enseñe un idioma en exclusiva".
O que non explica o artigo é o porqué desta serodia devoción radical polo bilingüísmo da ilustre "n1ostra seleccionada". Descoñecemos
o seu anterior activismo bilingüístico contra o crecente monolingüismo - castelán- de nenos e
mozas, contra
os incumprimentos
no
ensmo
das
ecuánimes normativas bilingüísticas, contra
o
amolan te
monolingüismo
das cen novas
cadeas televisivas, da prensa,
da universidade.
Nin chío.
Coincidimos na
metade do que
di a "experta":
os nenos e nenas son quen de distinguir entre as diferentes linguas.
Pero discrepamos na outra metade : non son quen de expresarse
nunha delas. Por condicionamento psicolóxico, p.olo amolador peso
do prexuízo, por Bar~ie e Supermán, polo de sempre.
E volvemos ao único argumento: o da nosa exp~riencia persoal. Nas
cidades, os únicos nenos e nenas bilingües (que saben e son quen de
expresarse con naturalidade en calquera das linguas) son os criados
en galega. Cre alguén que un filio dos devotos bilingüistas de última
hora nos respostaría en " ese" idioma a unha pregunta simple, do tipo:
rapaciño, por favor, por onde se vai á praza Roxa?
Por anormal que pareza, só serán bilingües os que medran monolingües, e aínda así. .. , olio.A fin de contas, desde cando vivimos nun país
norm al?

BOA NOVA
Xabier Blanco

O PARÁCLITO (Xoán 15, 26-27; 16, 12-15)

Só no evanxeo de Xoán, o Materno Espirito recibe o nome de "Paráclito" co amplísimo significado de axudante, asistente, sustentador, avogado, procurador e, sobre todo, co de animador e iluminador no proceso interno da fe. Hai cinco anuncios da chegada deste
Materno Espirito en Xoán. Na presente lectura están o terceiro (Xoán 15, 26-27) e o quinto (Xoán 16, 12-15).
O terceiro anuncio subliña a condición do Paráclito
coma testemuña a favor de Xesús. O seu testemuño
unirase ao do Pai e ao que os discípulos e as discípulas darán no medio da persecución.

O quinto e último anuncio do Paráclito (Xoán 16,
12-15) insiste en que será el quen leve as discípulas

e os discípul.os a descubrir toda a dimensión e o
alcance do que Xesús é e significa. Non achegará
unha nova revelación, senón que permitirá o descubrimento en profundidade da que trouxo Xesús.
Coa chegada do Materno Espírito rematan os medos
e os temores da comunidade cristiá. As portas da
comunidade abrfronse. Nace unha comunidade
humana libre e apaixonada. Por isa Paulo poderá
afirmar que onde está o Espírito hai ·1iberdade e hai
verdade, porque é ese Espírito quen guía po"lo camiño da verdade, da autenticidade, da vida abondosa
para todas e todos ..
Bernardo G.Cendán

O ECO
Entendería eu mal?
Xn. 1 6, 12-1 5
Eu tiña aprendido que a revelación diviná estaba rematada. Pero, polo que se le neste
cachiño do Evanxeo de S.an Xoán, semella quedar claro que nos libros sagrados non está
todo escrito. Supoño que é unha torpeza miña e que non dan máis de si as miñas entendedeiras. Ao mellar é que están escritas tódalas palabras, pero non tódolos significados.
Así, por exemplo, poida que tivera que aparecer Francisco de Asís para que se entendera
a palabra pobreza que tantas veces se tiña lido, inutilmente, nas igrexas. Faláronme dunha
señora que, nunha parroquia rural chairega, está sempre disposta a botar unha man onde
precisan da súa axuda. Ela, seica, nunca fala de relixión, pero todos entenden de süpeto a
palabra amor. Tamén sei dun médico ateo que, ás veces, non é quen de deixar alivio nos
carpos, pero sempre deixa m_oita paz nas conciencias torturadas. Case teño que facer de
cura, di el con sorna. Así mesmo, coñezo algunhas persoas en quen confían os máis pobres
cando teñen algún problema: non sei se pertencen a un ha igrexa ou se son ort odoxos
dabondo, pero a xente pensa que deben ser santos. En fin, supoño que estes tales poñen
a súa acción e o Espirito pon as palabras. Entendería eu mal?.
e
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APENEIRA
l 1ANUEL ~~ SESTO

A ledidrr de ser cnter¡11ista:
Monoto C'fttm ltrmtlb

1U1

MANOLO CILLERO
(Vilalba, 1943-1985) foi un paradigma

kmbnut:11

de entrega ao país e a igrexa que medra
nel. Arrequentou .o compromiso de moitos de nós, naquela primavera pascual
que foi a diocese de Mondoñedo en
tempos de monseñor Araúxo. O seu
compañeiro de loita e teimas, Manolo
Mejuto, {o coordinador deste libro: A
/edicia de ser catequista, que recomenAnte a visita de Touriño a Cuba, lembramos a moitos galegas que participaron na

damos a toda a xente de ben, mesmo

REVOLUCIÓN CUBANA, coma o historiador Xosé Gómez Abad

agora que están a desenvolverse as

(Habana, 1941), filio do secretario do PCE en Galiza, asasinado na Coruña no 1947.

asembleas dos educadores da fe. Foi

Foi o que preparou a viaxe de Che Guevara a Bolivia no 1966 burlándose

d~

CIA.

unha sementeira de integridade e xene-

Cuba segue a universalizar os primeiros dereitos humanos: alimentos, saúde, educa-

rosidade que segue a xermolar coma un

ción. A revo lución principiou po la saúde e a reforma agraria para erradicar a miseria.

facha aceso nesta travesía, sempre alu-

Hai 22 facultades de medicina con estudantes de todos os continentes e 35.580

meada pola súa testemuña.

especia listas en medicina (un médico e unha enferme ira en cada bloque). 70.000
andan traballando polo mundo (20.000 en Venezuela). Mentres, o bloqueo -xa 47
anos- segu e asfixiándoos, pois non poden vender os seus produtos: zucre, níquel, etc.

Mil es de centroamericanos intentan
emigrar a través de

MÉXICO a

EE.UU. Só un de 10 cruza a fronteira de
3000 km . (na foto, o treito de Tijuana).
A maioría son deportados ao país de
orixe; outros, asaltados, enganados, asasinados. Viaxes infernais. Despois dun
acordo entre os dous gobernos que per-

A poboación medra pola convivencia de

mite o libre paso de mercaderías, EEUU

INMIGRANTES, que se

pecha as fronteiras para os cidadáns.

multiplicaron por catro en 6 anos. Son

Nas cidades fronteirizas, coma Ciudad

27.415 os afiliados á Seguridade Social,

Juárez, inzaron as mafias de tratas de

e uns 3000 os que non teñen os papeis

persoas, narcotráfico, turismo sexual.
3000 mulleres asasinadas entre 19992004. En EEUU hai 12 millóns de inmigrantes "sen papeis':

en regra. Na construción traballan a

-,.

efi.='
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maioría: só- na zona de Compostela son
2000. Os que peor o teñen adícanse á
venda ambulante, servizo doméstico e
alterne. Na foto; a colombiana galega

.,

Francia Elena, o se_
u marido Carlos e os
filias, residentes en Culleredo. No 2006

Nas eleccións de

COLOMBIA denunciamos a venda de armas de España,

preocupant e non pola contía económica, senón polo conflito armado e a violación
do dereito internacional humanitario, esquecendo a Proposición Non de Lei sobre a

_

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

suspensión da venda de armas a Colombia de xuño de 2004. Na foto, o xornalista
Jaime Garzón, asasinado en Colombia no 99, mediador ca ELN e amigo de todos .

ofréceronse 1156 traballos para inmigrantes

Alfonso Blanco Torrado
No 1970 a ONU decidiu que cada país
rico adicase un 0,7 do PIB ao desenvol-

SÍMBOLO DA
SOLIDARIEDADE. só 5

vemento coma

cumpren: os escandinavos, Holanda e
Luxemburgo (España vai acadalo no
2012). Galiza achega no 2006 o 0,020/o
dos presupostos (0,4 no 2009). É un.ha
medida para eliminar a pobreza, xunto á
. anulación da débeda externa (70.000
milló.ns en só 23 países de África), que
esgana os que teñe_
n que ·pagar máis por
intereses cás axudas que recibiron.

ó 0,7

para EEUU son 15.000 millóns de dólares, pero gasta 150.000 en armas e

dun coche, que podería ser feito aquí na súa totalidade. Son 70 os centros instalados

250.000 en deducións fiscais aos máis

en Vigo, e 100 se incluimos o norte de Portugal. Pero non é unha empresa nasa, o

ricos. Cómpren uns criterios de xustiza

domicilio fiscal está lonxe. Outras marcas aproveitan esta infraestrutura coma )termi-

nos cambios e na supresión das axudas

nal para exportacións/importacións: o tránsito é xa de máis de 510.000 coches,

~s exportacións agrícolas rios países

ricos para deixar respirar aos labregos
má is pobres.

400.000 da Citroen, que segue condicion·ada pala falla de solo, a pesar de Salvaterra,
Nigrán, Mós ... Foi nesta última localidade onde se instalou a eslovena Prevent, suba nave prestada por esta. Outras escaparon
ministradora de Citroen, "afogada" nunh _
a Portugal. Fan falla xa 5 millóns de metros cadrado. No 2006 van lanzar un novo
modelo, despois de 6 anos, e van abrir 7 industrias auxilfares. 23.300 persoas traballan neste sector.

No Corpus, denunciamos que

LUGO

é a 'última provincia en crecemento da
economía e do emprego. Só medrou un
21,110/o en 7 anos. CÁRITAS está a sensi_bilizar, mesmo coa "Folla da Caridade",
onde informan das necesidades de máis
de 2000 familias. Na foto, un dos coordinadores, o sociólogo e crego Antón
Negró. Un 1,280/o das familias viven na
mise.ria extrema. En Galiza un 21,20/o
vive na pobreza: 1 de cada cinco. Un has
577.380 persoas ingresan menos da
media do 600/o (6278

ao ano), sen

incluir os "sen teito". Estamos por debaixo da media en p_ensións e ingresos por

Celeb~amos o "DÍA PARA A ESPERANZA"

convocado por

lntermón, unha celebración para achegarnos ás campañas de concienciación que

familia: cada día hai máis que o teñen
negro para chegar ao remate do mes
(52, 160/o).

están a facer. Esta ONG canta eón 5000 socios en Galiza (210.000 en total) e 1300
voluntarios, e coopera en 533 proxectos: promoción económica en Haití, cooperativismo en Matagalpa, mellara educativa en Bolivia. Na foto Ariane Arpa, a presidenta.
e
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax: 982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

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

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax: 981 - 5818 88
~ Proven~a, 27 4-276
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79
~~

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

~ Habana, 12

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

f,e

Rubalcava, 30-32
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16

tt~ Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913

(f

Urzáiz, 17

36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax: 986 - 22 04 74

f,e

Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43

~ Via Spallanzani, 16
20129 MILANO
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40
~Oliva,

24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax: 986 - 85 7918

fJi

Pza. de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33

~ Conde de Fenosa,

38
32300 O BARCO DE VALDEORRAS
Teléf.: 988 - 32 05 86

~ Rúa Castelao, 52
36980 O GROVE
Teléf.: 986 - 73 09 68
Fax: 986 - 73 23 34
~ Calvo Sotelo, 8

...............
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36680 A ESTRADA
Teléf.: 986 - 57 52 46
Fax: 986 - 57 02 94

~

POLITICA

1intxu

FINAL DE CURSO
Empeza xuño, e o curso escolar está a piques de rematar. Alumnos e profesores están centrados en acadar os mellares resultados, en facer balance dun
ano. Para os cidadáns galegas, en xeral, está próximo a se cumprir o primeiro
ano da nova etapa política, iniciada coas eleccións do 19 de xuño.
Hai un resultado evidente para todos: desapareceu da escena a persoa que
nas catro lexislaturas anteriores acaparara a atención, logo de ocupar postos
relevantes durante trinta anos. Hai que dicir que Manuel Fraga soubo pasar
con dignidade a un segundo plano, aínda que pretenda seguir impartindo
doutrina desde o Senado. Tamén é certo que el mesmo e mailos seus colaboradores foron quen de artellar un proceso sucesorio digno.
Pero o ocaso desta figura non deixa de pasar factura ao Partido Popular. Sen
os resortes de poder da Xunta e do goberno central, o PP encara as eleccións
locais do ano que vén con preocupación. A crise está presente en Lugo, un dos
puntos fortes para os populares. Logo dun intento de renovación a fondo hai
varios anos, que obrigou
a
Francisco
Cacharro a deixar a
presidencia provmcial, agora o novo
mando quere darlle
descanso tamén na
deputación. E el non
está pola retirada,
aínda que estea a
punto de cumprir os
trinta anos de cargos
no partido e nas
Cortes.
Esa división, xunto
coa confianza de contar co apoio dos gobernos de Madrid e Santiago, failles
concibir aos socialistas a esperan~a de acadar a Deputación de Lugo, confian-·
do no éxito do alcalde da cidade e en reforzas que están adquirindo nos lugares máis variados, esgrimindo a súa condición de partido de goberno.
Os cidadáns asisten escépticos a estas primeiras escaramuzas. Tampouco se
senten conmovidos polos trá~tes e debates sobre a reforma do Estatuto de
Autonomía de Galicia. Nin sequera perciben, nun primeiro exame, grandes
cambios na vida política galega logo · dun ano da caída da X unta do PP.
Ao novo goberno custoulle bastante arrancar. E, fóra do cambio de talante
e do baleiro deixado por Manuel Fraga, non se perciben liñas claras de acción
e de cambio político. Vanse cumprindo algunhas vellas ~ simbólicas promesas,
como é a supresión das peaxes da Barcala e de Rancie ou, no seu día, a gratuidade dos libros de texto. Pero as listas de espera seguen dominando o panorama sanitario, a precariedade laboral non baixa, os trens de alta velocidade e
mailas autovías seguen sen acelerar o seu ritmo.
Ou exa, que as expectativas espertadas hai agora un ano están un tanto
enfriada . Non quedaron polo de agora defraudadas, pero o entusiasmo é perfectamente descritible_, e está limitado ás persoas beneficiadas con este ou aquel
carguiño. Nada máis. Cómpre unha chamada de atención, para que os nosos
gobernantes esperten .

DEBATE.ABER 1O

Antón M. Aneiros

QUEN TEN A CULPA?
Botar culpas non elimina o mal que permanentemente padecemos os seres humanos. Por iso se ten dita
que é de necios botar culpas, que o camiño acertado está en analizar ben a realidade e encontrar as causas do
mal para tratar de erradicalas. Vén isto a canto do documento .que a Conferencia Episcopal acaba de facer
público. Os bispos fan a súa análise da sociedade e da Igrexa que me parece: 1º) ·moi parcial e feita por persoas orientadas por eles, e 2º) que falta da mesma a autocrítica, porque a Igrexa ·está dirixida polo clero e
palas xerarquías. Pero lago sinalan como culpables dos males a teólogos -algúns figuran incluso co nome- e
a movementos e grupos de renovación da Igrexa. Non teñen en canta algo tan evidente como que a inmensa maioría dos católicos adultos que se apartan da Igrexa - e con eles van tamén os fillos- foron, hai anos,
formados nas clases de relixión e nas homilías impartidas polo clero. Este non é o mellar camiño para coñecer e enxuizar agora a realidade.
Certo que con todo isto ·está presente tamén na sociedade unha corrente - creo que minoritaria- de laicismo autosuficiente e arrogante, non exento de responsabilidade social. Eles xulgan que a decadencia da relixión se debe aos seus méritos e non é así. Primeiro porque os valores -se o fosen- dos que presumen son
escasós. Poñer a razón no altar como valor absoluto é un erro demasiado coñecido actualmente. Por este
camiño excusan xa de erguer a bandeira. Á xente non lle merece a pena trocar o fundamentalismo polo laicismo. A laicidade é un valor cando se abre á comprensión da pluralidade e ten

disposici~n

de servizo; senón,

é un fanatismo máis: non por iso de ser laico é mello.r que o relixioso.

e
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O PROBLEMA GLOBAL DA .INMIGRACION.
O 1 de maio, Día Internacional dos Trabal/adores, comezou en Estados Unidos, pero
agora é o único país do mundo onde non se celebra. Ese día levouse a cabo unha
protesta que organizacións de dereitos humanos e de defensa dos inmigrantes
convocaron contra a Leí que sobre os indocumentados e a migración que se discute no
Congreso. Foi un día de paro por parte de amplos colectivos de inmigrantes. O problema
da inmigración arrinca da gran desigualdade na posesión dos recursos económicos. En
España asistimos a diario tamén á entrada de numerosos colectivos de inmigrantes
africanos que desesperadamente buscan unha vida mellar

Os inmigrantes mexicanos son decisivos na economía americana.

O caso de Estados Unidos
Como sinalaban algúns dos participantes da manifestación aquí
"todo o mundo é inmigrante. O
único americano auténtico é o
indio". A loita é para con eguir a
amni tía a eventual cidadanía para
do e mili' n de indocumentad que o upan o, po to d traba11
qu o nativo non qu ren.
Trataban n t Prim iro d Maio
d d mo tr r qu ignifica para a

················e

economía norteamericana "Un día
sen Inmigrantes". Un director de

titulada ."Un día se~ mexicanos",
no Estado de California, na · que·

orixe mexicana fixo unha película

poñía de manifesto a paralización

1

Os países ricos deben
axudar a garantir o
desenvolvemento económico
adecuado dos
países máis pobres

.

1

Moisés Lozano Paz
...................................................................... .................................·................... ..................................................... ........................................................................................................... .
_.

total dos servizos nese Estado. En preocúpalles que os empresarios teñan necesidade de inmigrar, que
fin, que os inmigrantes se converte- estean utilizando inmigrantes para teñan traballo no seu propio país.
ron en decisivos na economía dos desprazarlos, para quitarlles os seus
Os países ricos deben axudar a
países ricos. A protesta recollía bos empregos, para facer que os sal- garantir o desenvolvemento econólemas expresados en pancartas en
mico adecuado dos países máis
dos bllicen e debilitar a organizacontra do proxecto lexislativo
pobres. Poden axudalos a escapar da
ción do traballo. Pero a resposta
HR443 7, a coñecida. como Lei
pobreza. E deben facelo polo seu
· non .é ir xerando traballadores
Antiinmigrante. Recentemente,
propio interese nacional. Deben
para frear a entrada de inmigrantes pobres. É máis ben elevar o salario axudar a saír da pobreza rural, a
desde México, o goberno nortea- mínimo (conxelado desde 1997); · mellorar as condicións sanitarias,
mericano manda a seis mil solda- promover a organización de sindi- empezando por mellorar nutrición,
dos. Estas medidas, . a longo prazo cátos, unha economía con pleno a auga potable e os servizos sociais
mostraranse igualmente ineficaces
emprego, e castigar a empresarios e educacionais máis básicos e acle-

A inmigración é un problema planetario

Os novos pobres
Como sinala Jesse Jackson os
novos .inmigrantes buscan aquilo
que precisamente :fixo grande a
Estados Unidos: teñen sede de
democracia e liberdade, traballo e
seguridade para as súas familias; loitan polos seus dereitos de cidadanía
e para deixar atrás calquera aceno
de represión e pobreza. Aos traballadores deste país con salarios baixos, a maioría deles afroamericanos,

dados a explotar e a contratar traba-

mais acabar co illamento económi-

lladores de forma ilegal.

co para introducirse no comercio

A nivel xeral, as solucións ante a

internacional. Todo isto non é alleo

inmigración non son policiais; son

aos problem as que se derivan da

políticas e económicas. Durante

globalización e das enormes distan-

moitos anos os países ricos gozaron

cias entre un 20% de países ricos

e aínda gozan dos recursos naturais

que

de moitos dos países pobres; agora

te a un 80% que malvive co 20%

chega o momento de investir neses

dos recursos. No contexto dunha

países, de perdoar débedas e de pro-

cultura de paz é preciso reclamar un

curar que amplos colectivos non

mundo máis xusto e solidario.

goz~n

do 80% da riqueza fron-

e
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CONSUMAMOS DOS NOSOS PRODUTOS.
COMAMOS DONOSO~
Sabes que ...
. .. moitas veces os prezos que nos pagan ás agricultoras e agricultores son tan baixos que non chegan a cubrir os nosos custos de produción e ternos perdas?
.. . consumir produtos agrarios fóra da tempada conleva meter no corpo substancias químicas, conservantes e ata produtos
manipulados xeneticamente, dos que aínda se descoñecen as consecuencias para a saúde?
... como consumidor/a estás pagando prezos excesivos en relación co que percibimos quen producimos eses produtos?

DIFERENZA DE PREZOS ORIXE-DESTINO

Pataca

0,22

0,78

352%

28%

Mazá

0,36

1,61

447%

22%

Porco 1·1

1,10

5,56

506%

20%

Becerra 1"

1,72

12,23

711%

14%

Lcite

0,34

0,74

218%

46%

Tomate

0,77

2,37

307%

33%

Pemento

0,77

2,10

273%

37%

NÓS, COMO PRODUTORAS E PRODUTORES:
QUEREMOS PRODUCIR ALIMENTOS sen residuos perigosos pa;ra a saúde dª- xente e con prácticas agrarias que
respect n o medio natural e non contaminen a terra que nos dá a vida.
QUEREMOS DIVERSIFICAR as nosas producións e aumentar a súa calidade.
QUEREMOS UNS PREZOS que cubran os custos de produción e o traballo que realizamos.
QUEREMOS DARLLES VALOR ao noso traballo e aos nosos produtos. Como achega á sociedade estamos a cumprir coa importantisima función ocial de alimentar á poboación e, ademais, facémolo dun xeito saudable.
QUEREMOS CREAR REDES DE DISTRIBUCIÓN LOCAL dos nosos· produtos, favorecendo os mercados de
proximidade onde o con umidor/ a coñeza e po1da confiar na produtora ou produtor que lle vende o produto.
POR TODO ISTO, CONSUMIDOR-CONSUMIDORA, BUSCA A CALIDADE que mereces polos prezos que
p ga:
COMPRA DIRECTAMENTE A QUEN PRODUCE e compra os produtos da túa comarca: sabes de onde veñen
qu orne
a í m llora a eguridad da túa alimentación.

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

_

COMPRA PRODUTOS FRESCOS de rica variedade e alta calidade producidos no tempo, sen conservantes e
aut ' nti
no
u abore .

Col/ido da revista Fervenza.
Os medios de comunicación non falan dos problemas do mundo rural. Non /les interesa.
Xa sabemos quen son os donas dos medios e cal é o interese que os move. A xente do
campo segue a fa/ar do que ve e escoita; déixase levar pala corrente dos todopoderosos
medios. Agachan os seus verdadeiros problemas e sófrenos caladamente. A xente do
campo cada vez é menos, porque as dificultades cada vez son máis. Os poucos que
.seguen resistindo atópanse case ao límite das súas posibilidades. Isaac Val Negrelos é
un /abrego que trabal/a nunha SAT en Prevesos (Castro de Rei). Da entrevista que lle fixo
o Sindicato Labrego Galega en febreiro deste ano entresacamos estas respostas:

E a canto se cotiza o leite por
aquí?
En concreto Besnier está a pagar
52.5 pesetas por litro, despois de baixar
2 pesetas no último verán.
Pensa que Medio Rural está a
facer todo o necesario diante
desta problemática?
Eu dixen sempre que debe ser a
Consellería, a través da mesa· do leite,
quen tome cartas non ,asunto antes de
~niciar calquera mobilización que, ao
final, remata por prexudicar a xente.
Evidentemente, se na mesa do leite
non conseguimos nada, entón si que
haberá que saír á rúa, pois levamos
moitos anos, con prezos semellantes,
mentres que os custos non paran de
subir. É un problema moi serio, pois o

que producimos cada vez réndenos
menos, e chegará un intre no que nos
arrumemos.
No s·e u caso particular, como lle
afecta este incremento dos custos
de produción?
Eu viña gastando cada mes unhas
60.000 pts . en ·gasóleo; hoxe a factura
mensual de combustible xa me vai nas
125.000 pts., e a cousa non para aí,
pois tamén os gastos noutros consumos aumentaron. Por· exemplo, no
2004 viña pagando 800. 000 pesetas de
abonos, e no 2005 xa tiven que gastar
1.500.000 pesetas.
Con esas contas, se baixan os
prezos do· leite, non han tardar en
ter problemas económicos?
Tendo, como teño, os bancos enriba,
a miña situación estase volvendo dificil, xa logo non dás sacado cartas nin
para pagar as letras: Os custos soben e
os nasos prezos baixan, e ao final do
ano ves que gañas moito menos do
que pensabas.

Como para desanimarse ...
O outro día estiven nun taller falando cun veciño, ao que lle rompeu a
coitela dunha ensiladora, díxome:
"rompeu e agora terei que pagar, pero
se aturo cinco meses máis, despois
bótome fóra, nestas condicións . non
hai futuro".
Daquela, por aquí pecharon
moitas explotacións?
En Prevesos eramos 66 veciños.
Parte deles marcharon para fóra.
Daquela debía haber 45 explotacións;
hoxe só fican en activo catorce. Parte
da culpa foi da rixidez das normas que
tivemos que cumprir, pois deixaron a
meirande parte das explotacións fóra
da legalidade. Iso obrigounos a producir máis para ter rendibilidade, o que
fixo necesario aumentar a man de
obra, co conseguinte aumento de custos que iso supón.

_

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

HUMOR
RELIQUIAS CURIOSAS
Esta peque na escolma de reliquias que hoxe vos achego _parece máis froito do maxín do Trasno, ese que ·
en lrimia anda subido no poleiro, que non da existencia real de miles e variadas reliquias, que en igrexas,
catedra is e conventos repartida~ por todo o mundo católico, veñen senda veneradas ou expostas. Feíta .
con agarimo, respecto e comprensión, ¡Eran outros tempos, ou! ... ¡Si ho si! Xa sei que moitas aínda
seguen a ser veneradas, paseadas e "recompensadas". Pero un só pretende o voso sorriso, quizais un
intre de recordo ou de reflexión sobre as vellas e as novas reliquias, relixiosas ou non, que hoxe tamén
· son idolatradas, "mercantilizadas" e mesmo espoliadas. lmos aló

REST OS HUMANOS: (En orden
alfabético da corpórea par'te, excrecencía ou emisión)
Bágoas: As de Santa María, veneradas
en Vendome
Barbas, unllas e cab elos vivos dun
risto. Hai que recortarllos porque din
qu ll m dran
Brazo, figado, corazón e lingua de
Santa María , na igrexa de San
Pan tal on
an André venéranse
fam o ' o incorrup to
Cabelo : Un d María antí ima e
u tr d María Magdal na en Sangüesa
( paña)
Cabezas: te de San Filipe.
Carne asada de San Lourenzo.
Cordóns umbilicais do N eno
Xesús: Entre outros hai en S. M aria
d i Popolo i en San M artino.
Cornos de Moisés: Gardados nunha

···············e

botella.
Dedos: A punta dun dedo do Espírito
Santo e máis de 60 de San Xoán
Bautista, 11 son índices.
Dentes: M áis de cincocentos de Santa
Polonia, en Francia.
Leite: da Virxe na catedral de Oviedo
e en Santa María dei Popolo ; e a de
varias santas. Tamén da c;;abeza de San
Pantaleón e da de San Paulo, ao seren
cortadas, manou "leite", e <:;onsérvase.
Mandíbulas de San Mateu e de
San Xoán Bautista repousan no
Santa Sanctorum de Roma e en San
Isidoro de León
Muslos e sexo de Santa Gudula.
Orellas: Unha de San Pedro na Abadía
de Cleirac, e a outra en San Leonardo
en Porto Mauricio
Penes: Dous de San Bartolomé, un en
Tréveris e o outro en Augsburgo.
Prepucios: Sete do Neno Xesús. Un
deles conservase en Santiago de

Compostela.
Sangue de Cristo en Venecia.
Suor: Está recollido o producido na
loita do arcanxo San Miguel co demo.
Tetas: As de Santa Águeda.
Unllas: Unha de N ab:ucodonosor e
outra dun querubín.

ALIMENTOS:
Lentellas e pan, que sobraron da
Derradeira Cea~ Consérvanse no Santa
Sanctorum de Roma.
Raspas dos peixes multiplicados por
Xesús. Hoxe desaparecidos, si se veneraron na antigüidade.
OBXECTOS
Anacos da Cruz: Hai máis de tres- .
centos
Alianzas matrimoniais da Virxe:
Unha conservase en España e outra en
Inglaterra
Banzos da escaleira da casa de

Francisco do Romualdo
Pondo Pilatos: Vinteoito atópanse
nun palacio en Roma.
Cáliz da Ultima Cea: Hai varios, un
deles venérase na catedral de Valencia
Coitelos cos que circuncidaron a
Cristo: Un no Museo de Prehistoria
Contemporánea en Roma.
Cola do burro que levou a Xesús na
entrada en Xerusalén, está no
mesmo museo .
Columna sobre a que cantou o
galo na negación de San Pedro.
Está en Roma
·
Cravos da crucifixión: Moreas deles,
en Rusia, España, Italia
Cueiros do N eno Xesús: Están custodiados polos Servitas de San Marcelo
en Roma.
Espiñas da coroa: Hai cinco na catedral de Oviedo e catro na de Seyilla.
Esponxa e cana coa que lle deron
de beber a Xesús na Cruz: Están no
Sancta Santorum
Esterco do muladar onde viviu o
Santo Xob.
Lanza que atravesou o costado de
Cristo: Unha en Viena e outra en S
Pedro de Roma.
Mantel da Derradeira Cea: Gárdase

na igrexa de Coria.
Mantos de Xesús: Gárdanse na catedral de·Valencia e máis en Santa María
de Arriaga en Valladolid.
Mesas da .Ultima Cea: Unha está na
Archíbasílica de Roma e outra na catedral de Sevilla
Palla do presebe de Belén: Unha,
propiedade privada dos Reis de
España, está depositada na igrexa de
Santa M aría de Ro¡na.
Pedra sobre a que caeu o prepucio
de ·xesús cando llo cortaron
Sabas Santas: A "Sindone" é a máis
coñecida e está en Turín. Outra en
Sangüesá e outrá máis na catedral de
O viedo, aínda que esta . ultima cubriu
só o rostro do Crucificado.
Sandalia de Xesucristo: Está no
Vaticano.
Toalla coa que Xesús enxugou os
pés dos · Apóstolos: Está na catedral
de Valencia.
Velos da Virxe María: Un en S.
Pedro de Roma, outro na catedral de
Xaén e outro en Sangüesa.
Ventá pola que entrou o arcanxo
San Gabriel pará a Anunciación a
María.

Vestido púrpura: Polo visto H erodes
regaloullo a Xesús. Está na catedral de
Valencia
OUTROS
Moedas: unha das trinta polas que
X udas vendeu ó M estre foi fundida
para a campá da catedral de Velilla do
Ebro.
Plumas:_ Unha é do arcanxo San
Gabriel, que lle caeu no cuarto daVirxe
cando o da Anunciación, e outras son
do arcanxo San Miguel. Gárdanse en
LLiria
Su.spiros: Un de Cristo nun bote e
outro de San Xosé dentro dunha botella depositada por µn anxo nunha ig~e
xa preto de Blois e conservada agora
no Sancta Santorum do Vaticano.
Raios da Estrela de Belén: No
Museo Prehistorico Contemporaneo
de Roma.
Espirro do Espírito Santo, gardado
· tamén nunha botella que se veneraba
na igrexa de San Frontino e que hoxe
esta no Santa Sanctorum.
Peteiro, plumas e ovos do Espírito
Santo: Estes últimos conservados en
Maguncia

O PETO DO ~
SANTO ANTON
Rubén Aramburu
...............................................................................................................................................................................................................................
Conta Leonardo Boff, que no corazón é do teu gremio, que o Papa Bieito cando era cardeal, compartía o seu soldo con varios estudantes africanos. Non é nada excepcional pois coñezo moitas persoas que
fan cousa parecida, outros que gañan moito non soltan un peso, e sempre están pensando en encherse. É
cousa bonita compartir o salario e a comida, e a vida. Gustoume esta cousa do cardeal R atzinger, xa sabes
.que outras non me gustaban tanto, pero parece que irnos descubrindo un rostro distinto. Rosiña Andión,
que anda nos voluntariados faloume da reunión do Foro da Inmigración de Caliza. X untáronse moitas
asociacións de inmigrantes e de voluntarios para traballar xuntos. É cousa ben necesaria, que empezan ~
medrar malas herbas, como o rapás que me dixo D outro día que a eses había que botalos a paos, que so
veñen aquí a roubar e a violar.Válame Deus! E o mozo estuda no colexo das monxas, manda truco!
Oes, doume por contar no xornal as misas que hai na Coruña nun domingo: case 200. E cantas haberá en toda Galiza?
Oín que os bispo_s van contar a xente que vai a misa, ao mellor andan pensando nunha redistribución de plantilla. Bueno,
como aí non hai comité de empresa, logo arranxan. O caso é que algúns curas nas aldeas, pasan o domingo motorizados
con mais de .5 misas. Con tantas misas os da Coruña deben ser moi de Xesús. Por certo, segundo o xornal so hai 5 misas
en galego.
Seic.a dixo o nuncio que non se podía pensar en facer novas dioceses por culpa dos estatutos. Ando a darlle voltas pois
non comprendo que ten que ver unha cousa coa outra, a non ser que Paco Vázquez teña que dar o plácet. Na nosa parroquia hai 20 anos que non ven un bispo, se fora a diocese mais cativa, ao m ellor ata podía vir xantar co cura calquera día, e
daban un paseo.
Que cousa esa dos cayucos cheos de xentiña e toda pobre! Oín que uns choraban pedindo axuda, pero ninguén caeu na
conta. O país todo berraba: Visea Ban;a. Ole!
e ················

POLO PAÍS ADIANTE
SOLIDARIDADE CO POBO DE BOLIVIA
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Bea Cedrón

A IMPORTANCIA DE .CHAMARSE POLO NOME

A través da linguaxe (deixando a importantísima
comunicación non verbal á parte) interactuamos cos
demais. A linguaxe serve para expresar os nasos desexos,
necesidades, pensamentos, ideas, para entrar en contacto
cos demais, para contextualizar o mundo que nos rodea~ ..
para expresar o que somos. Pero a linguaxe, que nos libera ao permitir expresar o que nos incomoda ou ao deixar
espazo ao pensamento diverso, tamén nos limita, e moi
subtilmente, por certo.
Poñarrios un exemplo: o uso xenérico do plural.
Suponse que "traballadores" engloba tanto a mulleres
coma a homes. Iso como regra gramatical vale porque está
aceptada e validada, pero eu, particularmente, non me
sinto identificada coa expresión porque non podo evitar
relacionala co xénero masculino, que é o que ten a dobre
posibilidade do uso do termo, e non eu. E vaia por <liante que non teño problema ningú~ en aceptar segundo que
convencionalismos, pero neste caso, co uso do plural teño
a mesma sensación que co tema do bilingüismo e a diglosia: o primeiro intelectualíizase; a segunda padécese.
E xa que falamos de persoas que traballan e de linguaxe, podemos traer a canto outra sutileza: ternos médicas e
médicos, xardiñeiros e xardiñeiras, cociñeiras e cociñeiros, niestres e mes tras, ... pero como se chaman as persoas que traballan na casa? Podemos entender que aquilo de
"profesión: os seus labores" pasou a mellar vida, afortunadamente, porque xa nos daba a entender que eran os
labores "propios do seu sexo", e iso, a tal altura, non é

politicamente correcto.A de "ama de casa" é outra expresión que, polo contrario, aínda se segue a utilizar, pero ten
un certo tufo rancio que máis parece referirse á muller
que dirixe a outras mulleres que traballan para ela na súa
casa, que á muller que propiamente traballa no seu fogar.
Quédannos logo, expresións como: "traballo no fogar" ou
"traballo na casa" que, valla a redundancia, traballo custou
xeralizar. E se facendo un pequeno repaso mental vemos
que todas as profesións están encadradas nalgún réxime
(no xeral ou nos especiais) da Seguridade Social (ata o
traballo no fogar alleo) e aparecen ademais nalgún que
outro epígrafe, debe ser que traballar na casa de unha
mesma non debe ser traballo, porque non se regulamenta. en parte ningunha.
Por iso, e porque o que é bo é "cojonudo" e o que é
menos bo é un "coñazo", non podemos perder de vista
o que se revela coma un dos verdadeiros poderes da linguaxe: a capacidade que ten de determinar o que é e o
. que non é. É dicir, o que non ten nome, non existe,
cando todas e todos podemos supoñer que non todo o
que existe ten nome. Causa distinta é que queramos
obvialo.
Así que entre o que supoñemos, o que vemos e o que
albiscamo~, mal sexa que non consigamos que a linguaxe
siga a ser un medio para a comunicación, se convirta nun
recurso aberto para o pensamento diverso, e non sexa utilizado como instrumento para afianzar estratexias pouco
recomendables. e

·· ··· ··········

FAI A.NDO DA LINGUA

Lidia e Valentina
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.
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TOCAN A DEFUNTO!
Tocan a carreiras, tocan a morto. Francisco de Eudosia
vai alá, chegoulle a súa hora, está hoxe sobre terra, de
carpo presente. Así é que un non sabe onde a ten, échevos ben certo, cada un ten o seu destino, ten a súa escrita. Agora xa non será máis Francisco de Eudosia, xa será
" o finado", " o finadiño", "o defunto ...", "Francisco de
Eudosia, que en paz descanse" ...
El, malpocado, xa ten a súa pasada, non sabemos como
será a nosa ... *Dio-lo teña na Gloria, meu amiguiño.
O pobre seica se quedou así e ala, sen máis. Aínda o
vin onte e estaba coma sempre, parece que vendía saúde.
O pobre moito leva padecido, moitas leva pasado, pero
agora estaban tan ben, nos lles faltaba de nada, estaba no ·
m ellar da vida. Cantos quedan aí a padecer que ó mellar
ll facía D u mil favores, mil bens, pero a vida é así.
1, fora como fora, o caso é que vai alá, acabóuselle a
úa v la, de alá aínda ninguén veu para dicir" como era
aguilo .. . Non hai que lle facer!.
gur qu máis d un lle dixo algunha vez mala morte
f » 111ate rnnln centella te coma, que te leven os demos ... , pero
rt qu
ra ión de burro non chegan ó ceo,
u nun
a 11 pas ra ... ata hoxe.
A mull r, , fill , o n tos téñ nvos bo desgusto. Así e
1ái al , v de quen vai, que os que quedan van
saín o. E aínda bo é, que a el moi ben o trataron, que a
utro t ' ñ no coma os canse despois péchanse de negro,
p ro "burra marta cebada ó rabo" ... A el non lle faltou de
nada, aínda houbo quen dixo que tivera de máis. Sequera
que morra a marta, morra farta, que o que xanta ben e
caga forte , non ten medo á marte .

Calc!gos

;~r vida
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Primeira páxina do libro Galegas de por vida.
Esquelas e lápidas en galego

E se cadra de rapaz dixéronlle algunha vez aquilo de
"Francisquiño, ti eras bo para ir buscar a marte!", porque ·
ª·marte ninguén a quere para si e ... quen vale para ir buscar a marte? Pois os que van a algún sitio e tardan moito,
non teñen volta!
Queira Deus que non estea o demo a botar a sortes pelo
rato 24, cantos pelos ten un rato? 1,2, 3 e 4, e toque. Deus
nos colla confesados e confesadas!
E non é que tolearamos hoxe, a maioría de nós ternos
toda esta fraseoloxía para falar da marte, ou non? E logo
por que non pedimos que os textos das notas necrolóxicas, das coroas e das placas dos cemiterios nolas escriban
en galega?

..........................' .................................................................................................................... .................................................... .......................................................... ..
~

Galescolas
Xa ten o seu aquel que os país que queiran escolarizar os seus fillos en galego non
teñan onde facelo, porque son moi poucos os centros onde se dá tal circunstancia. Agora, dende a Xunta, quérense crear as galescolas para garantir un dereito tan
básico que produce vertixe ver o pouco que se fixo en tantos anos de autonomía.
E se se mira ben o seu alcance, malia ser totalmente necesario, é ben modesto. Así
e todo, Pilar Rojo, do PP e o seu presidente, Feijoo manifestáronse poñéndolle
pega ao a unto. O motivo de que o partido político de Galicia que máis galegofalantes ten nas súas filas -o
PP por upo to- teña un dirixent s que manteñen esa actitude fronte a lingua é unha máis das manifestaci ' ns digló ica que padecemo . É totalmente certo que, como lle fan dicir os asesores a Touriño, o galega
n n deb t r ningunha marca id olóxia nin partidaria, é dicir, que non debe identificarse con ningún grupo
en n r to. P ro para i o hai qu facer pola lingua bastante máis do que se fai.
A.Q.
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