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

EDITORIAL CANDO O
GRAN IRMAN SOMOS
TODOS Saturados das mesmas aburridas n.ovas, os medios descubriron un
novo filón informativo na violencia
escolar. Cada pouco está sendo máis
habitual atapar nalgún dos miles de centros escolares do estado un illado caso de
violenóa con entidade dabondo para
coalo nun telexornal. Que o tema sexa
máis ou menos grave non é a discusión
neste momento. O peot é a _sensación
que ternos de que o acabará sendo pola
capacidade que ten de alimentarse a si
mesmo.
Porque as escenas que acompañan ás
veces o tema da violencia escolar forman
parte dun espectáculo mediático. Cada
vez son máis os adolescentes que descubriron que vivimos nunha sociedade
fam nta de morbo. Os medios, sempre
t ntos, recompensan a aquel que subnum tr calqu ra tipo de imaxe coa
apa i de d aumentar a audiencia.
mo unha pescada que morde a cola,
o mozos decátanse de que poden pasalo ben meténdose cun compañeiro á vez
que se fan protagonistas por un .día. En
moitos casos, ademais, vén incluída unha
recompensa económica do medio de
comunicación.
Grazas ás · novas tecnologías, todos
somos potenciais paparazzi ao servizo do
Gran Irmán no que se transforma a
sociedade do benestar. Queremos saber
que almorzan os veciños, de que falan en
reunións profesionais privadas, que
botan ao lixo os famosos, que fai A.
Merkel no seu salón o domingo ...
Na Idade Media non existían espazos
privados. Unha das grandes conquistas
da modernidade foi a creación do individual, do espazo persoal, do cuarto propio fronte ao ollo social acusador.
Porque, non nos engarremos: xunto ao
pracer que provoca a curiosidade satisf¡ ita do voyeur ~stá tamén o gozo íntimo
d pod r xulgar certos comportamento o regu to ao entir que os demais
n r con debilidade . En definitiva,
pra r d xog r a rmo deu es.

_

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO
TRANQUILOS QUE XA TEMOS AOS DA
· NORMALIZACION ·A Secretaría . Xeral de Política lingüística organiza seminarios de "dinamización lingüística" no ensino
non universitario, que procuran acompañar e reforzar os proc.es.os de
extensión do galega, intercambiar experiencias, orientar e planificar
novas accións.
· Causas que están moi ben e que, co~o non, cómpre ·a poiar.
O "pero", ás veces, está no que damos por suposto. E o que· se dá por
suposto é ·que estes seminarios diríxense, de maneira especial, aos
profesores que forman parte dos chamados equipos de normalización. Son, de feito, o que antes, coa anterior Xunta se chamaban
encontros de normalización, ao que acudían os que estaban nos
eq~ipos de normalización, e volta a empezar, que todo quedaba na
casa ..
Facer que certos profesores teñan en mente e no horario unha responsabilidade para co idioma galega é, a bote pronto, encomiable. O
problema de especializar a certa xente nese tipo de preoc.u pación,
está na lectura "a sensu contrario", q~e dirían a xente lida. É dicir:
como a responsabilidade do galega é deses que a teñen encomenda- ·
da, os demais podemos seguir anotados na viaxe do lingüicidio solermiño, desculpabilizado, impune.

Para que andar a facernos leas mentais con iso da extensión do uso
do galega como vehículo, normal, ordinario, común, cotián de
comunicación e ensino. Déixate estar, que para iso están os de normalización.
Mentres, o galega dos n9sos políticos bipartitos é peor ca nunca, na
EGAP non hai curso que empregue o galega alén dos trípticos, na
Consellería de Economía ou na de Presidencia só falan galega os
chóferes e no concello da Coruña falar galega é senti:rse forasteiro.
Pero, para tranquilidade dos catro paspáns qu.e aínda andamos con
estas lerias, para o noso acougo e relouque, hai un departamento que
xa se encarga de que iso se amañe, Breogán mediante .

BOA NOVA
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A CLAVE
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Carme Soto

As miñas palabras non pasarán
Estamo.s nos derradeiros capítulos do evanxeo e Marcos sorpréndenos
cun discurso de fortes tintes apocalípticos ao longo de todo o capítulo
13. Se~ dubida non é un texto doado -p~ra a interpretación, pois nos
estamos moi lonxe desa linguaxe, da súa simboloxía e da sensibilidade
cultur~I que o viu nacer.
A apocalítica é un xénero literario que ten unh·a gran tradición no
mundo xudeu, especialmente nos momentós nos que o pobo vive tempos de crise e desconcerto e necesita folgos para continuar o camiño. A
técnica narrativa destes textos aseméllase a unha gran posta en escena teatral no que se mergullan imaxes míticas, linguaxe profética e
experiencia relixiosa. O se.u obxectivo é animar os lectores, darlles esperanza nun futuro novo nado da vitoria de Deus sobre o mal deste
mundo.
Xesús, xa en Xerusalén, sabe que a súa mensaxe non gusta aos "poderes deste mundo" e sente a confrontación inminente. Ao saír do templo,
centro de poder por excelencia, inicia unha conversa con algúns dos
seus discípulos que comezan a estar un pouco confundidos (13, 1-4).
que desexan saber cando vai acorrer o que Xesús anuncia nese diálogo
encontramos o naso texto ·de hoxe.
As imaxes dos primeiros versículos (13, 24-27) non buscan escribir feitos que van a acontecer, senón animar a fe na definitiva actuación de
Deus na historia, simbolizada no fil lo do_home. O resto da pasaxe, mostra a modo de parábola, (13, 28-32) como só é posíbel camiñar nesa
esperanza se se mantén a confianza na proposta de Xesús.
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APENEIRA
A investigación é feble, pero

PHARMAMAR de Zeltia,
_
coordinad,a por Fernández de Sousa, é
líder mundial na busca de·fármacos en
especies mariñas, que en 600 millóns de
anos foron adaptándose a moitas dificultades para sobrevivir, e así·loitar cos
seus elementos químicos contra o cancro. Para estes científicos os

organismo~

vivos son máis poderosos cós creados no
Somos os quemáis

CONSUMIMOS: 22 .comercios por 1000 habitantes,

laboratorio. Fármacos feitos a partir de

que chegan en Lugo e na Coruña a 25, mentres que .a media estatal é de ~1. O 480/o

microorganismos contra a cegueira.

non teñen 10 anos. Ternos máis coches: 454 por 432. Un concello caiquera ten 79

Biólogos universitarios colleron mostras

bares ou restaurantes (en Pontevedra chegan a 123 e na .Coruña: 116), fronte a unha

na súa investigación na Antártida a

media española de 40. Somos os que máis habitantes ternos por concello e os máis

bordo do oceanógrafo Hespérides.

dispersos: 8733 fronte aos 5.327 de media. Un 300/o máis de bares, tendas e bancos.
O comercio minorista é o 51 O/o. Pero hai 387.000 galegas Cl:lnha capacidade de compra dun 480/o da media estatal.

Casa l da Coruña urxe á solidariedade
coa revolución dos marxinados, acosada
palas multinacionais que queren manter
a colonización do gas de

BOLIVIA, provocando folgas e
manifestacións que están a desestabil'izar o país, como aconteceu co Chile de
Allende. As forzas reaccionarias están a

ARXENTINA medra coa

crebar o goberno constitucional, mesmo

exportación e superávit fiScal, pero a

enfrontando a departamentos contra

metade da poboación vive na pobreza e

Evo Morales. Na foto, a festa dos seus

a violencia. En Bos Aires están a asasi-

paisanos pala súa eleccion, na Praza de

nar un xubilado cada 9-días (no 2005,

María Pita da Coruña.

58 octoxenarios), nunha espiral de roubos de seis cada 24 horas. Son 120.000
galegas, 800/o maiores e 260/o con disca-

O 15, dedicado a concienciarnos da problemática da muller rural, lembramos

A LOITA DAS LABREGAS INDÍXENAS, na primeira
revolución americana (1911), cando Zapata, xunto con Villa e Maderos, á fronte de

pacidades, e 7.618 arxentinos aquí. A
Xunta vai facilitar a inserción laboral de
200 descendentes. Acolleron lnditex,

labregos loitan contra a ditadura de 40_anos. Era o tempo que sufrían os abusos de , Citroen, Pescaporta, por valor de 75
800 terratenentes, moitos norteamericanos, ao berro: "¡Terra e Liberdade!': Asasinado
por militares nunha trampa (1919), dá nome hoxe a 2000 asociacións a pral dun
México democrático, os dereitos dos sen terra e a reforma agraria

millóns de euros. Pero doe a desaparición de 90 galegas, dos 30.000 da ditadura. A Xunta vai dar subsidios aos
parentes. Dionisia López,

'Ta gallega"

(Cedeira 1928), Presidenta da Comisión
de Parentes Desaparecidos, perdeu no
golpe fillo e nora.

Alfonso Blanco Torrado
O 19, eleccións rexionais e municipais
en

PERÚ. E celebramos o traballo
da viguesa Ana Figueroa, na foto, e

outras catro monxas galegas do Divino
Mestre -a carón de 16 compañeiras
í!láis- entregadas a 10.000 nenas na·
. zona má is pobre dos Andes.

A PINTURA na primeira metade do XX pode gozarse na

Fundación Seoane:

Castelao, Maside, Laxeiro, Lugrís ... , ata o 12 de decembro. Con este convite: "Do primitivo na arte galega até Luís Seoane. Procesos de creación artística e de identidade
nacional". Na ilustración "Emigrante esperando" d·e Luís Seoane (1967). Un loitador
que converteu a arte nunha arma contra a opresión e a pral de descubrimento de
Gal iza.

OS XURROS preocupan nas
comarcas de máis concentración de
gando, pois só as explot acións de vacún
producen 14,4 millóns de m3, que a través do estercado dos prados pode accederás traídas contaminando a auga

O 29, DÍA DE SOLIDARIEDADE CO POBO
PALESTINO, celebramos moitas iniciativas a pral d_este pobo: a Fundación
Araguaney de Santiago, a Sociedade Cultural e Deportiva Palestina de Burela, coordinada por Tom Trelles, na foto, ou Solidariedade Internacional que trabal la en Gaza,
· ocupada por Israel no 1948, axudando aos médicos locais, na asistencia a 1,3
millóns de palestinos refuxiados (o 650/o vive na miseria e 500/o no paro). Fixeron un
centro médico no campo de refuxiados de Nuseirat para 80.000 persoas. En Nablús
reconstruíron a clínica desfeita polos israelís.

potábel: pozos, fontes, etc. Así, inxéctase un exceso perigoso de nitróxeno e
fósforo, risco que medra nas fertiliza cións preto dos ríos. Urxe a revisión das
fosas, ás veces con problemas de permeabilidade. Por outra banda, o abandono
do uso do ésterco coma práctica reduce
a

mat~ria

orgánica producindo un

empobrecemento do chan, agravado
neste verán pala seca e o lume.

Bieito Xvl viaxa a TURQUÍA, no Santo André, despois da polémica cos
musulmáns e de rexeitar a UE a ligazón con este país. Latexa o pasado t urbio, o asasinato dun milión de cristiáns armenios e 30.000 kurdos, como denunciou Pam uk
que recibe o Nóbel o 10. Un agasallo pode ser o facsímil Recompilación do Naso Poi
de N. Oreshkov, mozo búlgaro en Estambul que o recolleu en 228 idiomas no 1872.
O país loita entre

~anatismo

e democracia , sociedade secular e islam dominante. Na

foto, a pintura de Burak Delier.
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax: 982 - 55 78 04

~_.t 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
f~

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30
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POLITICA
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TARADOS POLA TELE
Estes días ~elevisión Española cumpriu cincuenta anos. Para celebralo fixo
un programa especial cheo de nostalxia e botou man de vellas glorias como
Jesús Hermida para lembrar fastos máis ou menos gloriosos da súa existencia.
Pero tamén ten programada unha celebración moi especial, unha cura de
xuventude: decidiu que se TVE tiña cincuenta anos non debería quedar no
seu plantel ningún empregado nado antes ca propia tele. E deste xeito a
empresa pasará de ter uns dez mil traballadores a menos de seis mil.

f~ Habana, 12

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

~ Rubalcava, 30-32

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16
~~ Pza. Sto. Domingo, 4

TVE ten por diante o reto
de ser unha emisora
independente, plural e difusora
dos valores cívicos
Para seguir enchendo os miles de horas de emisión bota mans de programas

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913

feitos .fóra. X a non son só as películas, senón todo tipo de concursos e mesmo

~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO .
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax: 986 - 22 04 74

tratar; por exemplo, a netísima de Franco, Carmen Martínez Bordiu. Claro que

~_.t Albareda, 17

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

algúns programas informativos. E para iso non se escatiman cartas, para conalgunha empresa da competencia tamén contrata a outro Martínez Bordiu,
coñecido co nome de guerra de Pocholo.
Pero o curioso do caso é a acollida que teñen no público estes programas.
Xa é un lugar común que cando un lle pre~nta á xente que tipo de televisión ve abundan os que falan de programas culturais ou reportaxes sobre a

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

mas máis vistos os partidos de fútbol, as carreiras de coches ou motos ou toda

~Oliva,

a ampla variedade de telenovelas e programas de cotilleo, co país enteiro con-

natureza. Pero lago os medidores de audiencia destaq.n sempre como progra-

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

~~ Pza. de España, 2

27 400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33
~

Conde de Fenosa, 38
32300 O BARCO DE VALDEORRAS
Te'léf .: 988 - 32 05 86

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

36680 A ESTRADA
Teléf.: 986 - 57 52 46
Fax: 986 - 57 02 94
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vertido .nun patio de falabaratos .
Tantos anos denunciando a degradación do medio, tantos informes de sabios
e outros expertos, para acabar niso: multiplicase o número de emisoras, para
competir todos con. programas de tele-lixo. Por desgraza, nisto o público reacciona como cando se fala da política: todo o mundo critica a falta de miras
dos. dirixentes, acusándoos de moverse por intereses espúribs, para lago na súa
conduta diaria manter _idéntico tipo de comportamerito.
Agora TVE co seu novo estatuto _d e corporación ten diante de si un reto:
demostrar qu e realmente pode haber unha emisora realmente independente e
plural e difusora dos valores cívicos que sexa quen de autofinanciarse, mái.s aló
dunha mínima subvención para programas de interese xeral. Pero onde está o
interese cívico e cultural dos programas estrela cómo "Mira quien baila" ou
" Corazón de ... ?" .

OPETODO ~
SANTOANTON

············ ·························· ·····J:tuben . Arambúru·, ·

Andamos no mes das inimas e do San
Martiño. Na vé~pera de santos viñeron os
nenos disfrazados de demos a pedirme lambetadas. Eu pregunteilles se chegai-a o Entroido
e dixeron que non, que era o jalogüin, que
seica é unha festa dos americanos. Nós fomos ao cemiterio como bos
nativos, levamos flores e rezamos un chisco. Pola noite foi a cea de
ánimas que por aquí é parecido á N oite Boa. Xú.ntase toda a familia,
cómese bacallau con coliflor, castañas cocidas,. mazás asadas .e unhas
sopas de .chocolate con pan. Logo marchamos a durmir sen recolle-la
mesa pois di a tradióón que veñen os defuntos da familia a picar algo.
A verdade é que nós non lle deixamos moita cousa.
Acordei unha historia moi bonita do día de defuntos no Salvador,
nos tempos da represión e que escoitei hai anos . Unha comunidad~
estaba agachada nun refuxio e celebraron a misa polos mortos:
"Arredor do altar puxeron carteís cos nomes . dos familiares asasínados.
Querían ir ao cemíterio a levar flores, pero non podían saír do refux ío.
Pintaron flores arredor dos nomes dos .finados. Xunto aos carteís dos familiares puxeron outro sen flores que dícía: "a~s nosos ínímígos mortos. Que Deus

lles perdoe e os converta ,, . Cando rematou ·ª misa preguntárot:ille a un vellíño que significaba aquel cartel e contestou:- Estes carteís puxémolos coma se
fósemos enflorar os nosos defuntos, pero como somos críStiáns, sabe?, eremos que ·
tarnén eles, os ínímígos, debían estar no altar. Son nosos írmáns a pesar de que
nos matan e asasínan . Xa sabe vostede o que dí a Biblia: "É doado amar aos
nos os, pero Deus pide tamén que amemos aos que nos perseguen ".
Agora penso no da ETA é todo o proceso de paz, e o difícil que se
fai o perdón. A xus.tiza non ten que implicar o odio, non eres? Ao
mellar os áistiáns deste lado tiñamos que aprender daqueles cristiáns
tan batidos do Salvador e de toda América Latina. O outro día mirei
na TV que a quen perdoaron foi a un porco que lle chamaban Paco,
disque era boíño coma un can, pero con 40_0 quilos.

ENTREVISTA
·'

CARLOS TAIBO: uTERRORISMO E A MORTE POR
FAME DOS NENos· E NENAS DO SUR"
Carlos Taibo estivo en Compostela, convidado pala Asociación O Peto. Poderiamos
presentar a Carlos, para os que o precisen, como un profesor de Ciencia Política da
Universidade autónoma de Madrid. Seguro que el estará máis cómodo se dicimos que é
unha voz libre e crítica, unha sorte de intelectual galega no exilio, un realista
esperanzado, nada neutral, porque non están os tempos para equilibrios neutralistas.
Fa/amos con el ao fío do que contou na súa conferencia
globalización. O caphalismo vive un
momento de desenfreo, que lembra
as regras do capitalismo saivaxe do
século· XIX. Está ben, por demais,
defender o modelo do Estado do
benestar, mais, a cantos beneficiou?
Cómpre . dar un ·salto, lograr un
modelo que beneficie ao Sur, á maioría en termos planetarios.
P regunta: Que penetración real
dos principios da antiglobalización
hai na nosa sociedade?

Pregunta: Hai outras ameazas
externas?
Resposta: U nha ameaza que ate
hoxe conseguiron cortocircuitar é a
da posíbel alianza de poten cias de
rango menor: C hina e Xapón, a
Unión Europ ea e R usia. Esta última
uparía a aparición dun coloso euroiático que xuntaría a riqu eza da UE
coa materia primas rusas .
E non deb mo e quecer ao propio
mov mento de resi tencia qu e nace
da o i dad , en ingular aos m ovem nt
antiglo balización. Es tes
r pr entan unha grande novidade: é

ª
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a pnme1ra vez na historia que un
movemento desa dimensión reivindica direitos para outros.
Preg unta: Hai unha globalización
boa ~ unha globalización mala?
R amonet, por exemph fala de "alterglobalización" ?
Resposta: D esde o meu punto de
vista calquera das modalidade de globalización presenta por definición
co m poñentes inaceptábeis: elites
dirixentes, fluxos xerárquicos, homoxeneización .. . Eu vexo unha perigosa continuidade entre capitalismo e

Resp osta: Déix ame citar unha
frase de Aznar: " O meu p~oxecto é
colocar a España no club dos países
máis ricos do mundo". É como se eu
me atopo cun antigo compañeiro de ·
escala e lle pregunto que . tal e el
dime: estou intentando converterme
nun dos homes máis ricos do planeta. Aznar era en moitos campos un
xenuíno extraterrestre. N este, non

A cobiza
.imprégnao todo
obstante, estaba a expresar as querencias maioritarias entre os seus concidadáns: a riqueza rápida, a identificación do benestar co ·consumo:

DLM
bailadores inmigrantes- e a escola
pública. Hai un contundente informe
de La Caixa: se non fose polos inmigrantes a nosa econonúa tería recuado un 0,6% nos últimos cinco anos .
Pregunta: Todo parece orientado
.a crearnos unha conciencia social de
novos ricos, a inverter a orde de prioridades, a escapar cara arriba creándonos inimigos, para xustificarnos,
coma o terrorismo ...

,
I

Resposta: Cando chegamos a este
punto adoito citar o comunicado
dunha axencia de noticias brasileira
en relación ao 11-S. O comunicado
ven dicir algo así: 35.615 nenos
morr~ron

Carlos Taibo durante a coferencia celebrada en Santiago

Cando a ·guerra de Irak houbo un
inquérito no que o 92% dos españois
se amosaban contrarios a unha intervención militar. Evidentemente a
cousa tiña trampa: todo ben nacido
prefire paz a guerra. Mais, cal sería a
resposta ·se a pregunta fose pola nosa
disposición a renunciar a unha parte .
dos nosos ingresos para reequilibrar a
situación. planetaria? Coido que o
"non sabe/non contesta", que é a
maneira de libertarnos de preguntas
incómodas, engordaría considerabelmente.
O problema da frase de Aznar é
que xa foi asumida por Zapatero. E
asumir esas posicións non é inteli--:

Algo diferente
actuais políticas de inmigración?
Pregunta:

ás

de inanición o 11 de
setembro de 2001. Fonte: a FAO.
Lugar: países pobres. Programas especiais de televisi6n: ningún. Artigos de
prensa: ningún. Discursos do presidente: ningún. Actos de solidarieda.de: ningún. Minutos de silencio: ningún. Foros organizados: ningún.
Mensaxes do Papa: ningunha.
Mercados bursátiles: non lles afectou.

Resposta: Ás veces dicimos con · Consecuencias militares: ningunha.
demasiada alegría que o PP está fóra Teorías de conspiración: ningunha.
do mundo, mais esquecemos que a Principais sospeitosos: países ricos.

Sen os inmigrantes
a nosa economía tería
recuado un 0,6°/o nos
últimos cinco anos
opinión "brutal" e ruidosa dese. parti-

E isto pasou o 11 de setembro,

do produce significativas mudanzas

repetiuse o doce, e o trece, e o cator-

na liña do goberno. Unha <lesas men-

ce ... · Por iso cando escoitamos aos

saxes envelenadas é que a inmigra-

xente, aínda que só sexa polo feito de
que o 80% de desfarrapados que hai .ción é un problema. Curiosamente a
no mundo acabarán por derrubar a inmigración está a r~vitalizar · a
Seguridade Social -a anunciada creba
nósa porta e algo haberá que ir arga- vaise adiar cinco anos grazas aos trallando ao respecto.

nosos dirixentes dicir que o primeiro
problema do planeta é o terrorismo,
estamos obxectivamente obrigados a
reacc10nar.

e····· ···· ·

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

MÉXICO: UNHA FRÁXIL DEMOCRACIA

Dous "espaldas mojadas" intenta ndo entrar nos EUA

i artori que a democracia é un réxime mellorable."
A d m era ia como é na realidade, non é a democracia
m d b ría er. A democracia é ante todo e por encin a de todo, un ideal pero tamén a mellor forma de
goberno posible. N as pasadas eleccíóns á presidencia de
México falouse de ,fraude masiva. Con todo a "comunidade internacional" e as habituais "organizacións de
defensa das liberdades", que as coñecemos tan activas en
Serbia, en Georxia, en Ucrania e máis recentemente en
Bielorrusia, permanecen mudas, por así dicilo, ante o que
algúns denominan o "golpe de Estado electoral" que se
cometeu en México

Un país con enormes desigualdades
O escrutinio mexicano do 2 de xullo opoñía a dous
candidatos principais: Felipe Calderón, de dereitas declarado vencedor definitivo polo Instituto Federal Electoral
(IFE), e Andrés Manuel López Obrador, da esquerda
moderada. Calderón venceu por 233.831 votos (un 0,6%
dos votos).
Calderón recibirá o 1 de d~cembro, data da toma de
posesión, un país en equilibrio :financeiro e cunha débeda baixa graza aos elevados prezos do petróleo, a súa
principal fonte de divisas, pero atenazado por unha
corrupción galopante. A metade da poboación está por
baixo do limiar da pobreza, un crecemento da riqueza de
ó un 2% anual nos últimos seis anos, un sistema educativo moi in atisfactorio, sobre todo nos niveis primario e
cundario unha eguridade social inadecuada e enormes
de igualdade .
···············e

As

profu~das

.divisións políticas, a incapacidade dos

principais partidos para poñerse de acordo nos grandes
asuntos do Estado e a descentralización crecente fan moi
dificil triplicar o crecemento do PIB para poder cre;:_tr
anualmente o millón de empregos necesario no sector
privado. O anterior presidente Fox só logrou crear uns
750.000 .nos primeiros cinco anos do seu mandato. De aí
a presión imparable para emigrar a EEUU e o crecemento da economía informal ·

Unha democracia imperfecta
Hai algún tempo, Mario Vargas Llosa afirmaba que o
sistema político mexicano "era a ditadura perfecta". Xa
alguén, antes cuali:ficouna como "dictabranda". Agora
denomina a esta situación de México como unha
"democracia imperfecta".
Pois precisa dunha maior participación cidadá · tanto
na proposta de cargos electorais coma na · decisión do
rumbo a seguir. Pero a ausencia de educación e cultura
dos pobos, a falta de todo tipo de crítica parece con.verterse no obxectivo dalgúns gobernantes, que utilizan a
democracia para controlar o poder económico de países
dotados pola natureza con enormes recursos. A maioría
das irregularidades electorais son posibles debido ao abstencionismo, a falta de conciencia cívica ou a que moitos
cidadáns, ~nte as grandes necesidades que P.a decen, déixanse comprar por distintas prebendas de falsa caridade
dos seus gobernantes.

HORIZONTE .
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Victorino Pérez Prieto

AS IGREXAS DE GALIZA E O NOVO ESTATUTO

rOTAR O· ESTATUTO
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Estanse a dar os .últimos debates sobre o :r¡.ovo Estatuto
para Galiza; pero, aínda que pola Comis~ón pasaron diversos colectivos sociais coas súas achegas non ternos constancia de ningunha feita pola xerarquía católica ou colectivos cristiáns.

A presenza da igrexa nos Est~tutos Galegos· e
documentos anteriores
Botando unha ollada ao pasado, as referencias á Igrexa
en documentos semellantes son case nulas.
No Proxecto de Consútucíón para .·un Estado· Galega de
1887 non hai referencias á Igrexa. Tampouco no Manifesto
da Asemblea Nazonalista de 1918. No Estatuto Galega de
1936 fálase do "recoñecemento da personalidade xurídica da parroquia".
E o Estatuto de Galicía de 1980 fala de que o Parlamento
regulará "a organización territorial propia de Galicia" e o
"réxime xurídico das parroquias rurais" .
Pode que non sexa necesaria ningunha referencia á
Igrexa, que xa cGntou con abondosos privilexios. Pero,
precisamente por iso, penso que si deberían estar presentes no texto algunhas puntualizacións, sobre todo verbo
da relación da Igrexa co goberno galega.
Algunhas propostas para o novo Estatuto, verbo
da relación coas igrexas
O colectivo "Fe-Encu:lturación. Encontros", formado
por uns 50 curas célibes e casados e que levamos reunín-

donos periodi.c amente máis dun ano, ,analizamos en dúas
sesións neste 2006 a problemática do Estatuto gal.e go na
súa relación coa Igrexa, e fixemos catro propostas:
1ª) · Que conste no Estatuto a definición de Galicia
como nazón.
2ª) Que a lingua galega sexa tomada como un sin.al da
nazón, e todos os galegas teñan o dereito e o deber de
coñecela e utilizala.
3ª) Verbo da lingua, pídese que a Xunta non firme subvencións económicas con ningunha persoa xurídica que
non cumpra a Lei de Normalización Lingüística, tampouco coa Igrexa católica ou as demais igrexas de Galiza.
4ª) Na cuestión territorial, pídese que a Xunta faga as
xestións necesarias para que todas as institucións culturais,
relixiosas e económicas con presenza no territorio galega
formen parte das · institucións galegas e non ·dependan do
exterior.
Os puntos 3º e o 4º parecen especialmente importantes. O 3º pola grave incumprimento no que incorren as
igrexas en Galiza, cunha moi baixa porcentaxe de celebracións lit.úrxicas en galega, a pesar de ter xa os libros subvencionados pola· X unta- ria nosa lingua. E o 4º po~o
feito de que haxa parroquias do territorio . ourensán que
. pertencen á diocese de Astorga, co que isto supón de ter
que vivir e celebrar a ~úa fe desde unha cultura allea á
galega.
O colectivo mostr~ tamén a súa preocupación para que
incida nos medios de recuperación ufil1:a demogra:fia de
crecemento, e uns espazos rurais e marítimos que superen
as ameazas desertizadoras. Así mesmo manifesta a súa preocupación ante o comportamento despótico de certo
capital financeiro, pedindo que se arbitren fórmulas para
que as empresa.s que explotan a riqueza do noso terr:irtorio, revirtan ao fisco galega convenientemente.

O grupo "Fe-Enculturación. Encontros"
deflnese cQn estas sinxelas palabras
"Somos un grupo aberto de cristiáns de toda Galiza,
que nos xuntamos periodicamente para encontrarnos na
fraternidade e na reflexión, na procura da Enculturación
da nosa fe na Galiza de hoxe, pois eremos que a Igrexa
ten moito que achegar na liberación do noso pobo e o
crecemento do Reino de Deus".
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O NOSO TABOLEIRO
PROPOSTA DE TRABALLO DA CQORDENADORA DE
CRENTES GALEGOS ENTORNO A DIVERSIDADE
FAM 1·LAR CURSO 2006-2007
A Coordinadora de Crentes de cara á Asemblea de Crentes Galegos e Galegas que celebraremos o sábado día 21 de Abril de 2007 quere propoñer a persoas, grupos, movementos e comunidades a posibilidade de traballar de forma conxunta todos e todas ao longo do ci:trso sobre a diversidade familiar na nosa sociedade, co obxectivo de que na Asemblea sexamos quen de elaborar unha proposta de xeito coniunto para ofrecer como alternativa á
Igrexa e á sociedade galega.
. Como lanzamento desta iniciativa propoñemos algunhas das reflexións que serviron de base ás concentracións que
se desenvolveron en diferentes lugares do Estado a comezos do mes de xullo, co gallo da visita do Papa a Valencia, baixo
o lema. "Recoñecemos a diversidade :familiar" .

_

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

Comunidade de Crentes Galegas

PROPOSTA DE TRABALLO
1.- Difusión deste texto base entre persoas e grupos.
e vos parece oportuno pode dedicarse algunha xuntana a traballar sobre el.
2.- A través do correo electrónico ou mesmo por
orreo ordinario, ternos qu~ presentar propostas, achegas,
uxestións ... Trataríase de enriquecer entre todos e todas ·
texto base. Ir elaborando un texto novo que poidarnos
ernatar de consensuar na Asernblea. Ese texto final, que
ociemos aprobar formalmente na Asernblea, serviría
ara presentar diante da opinión pública, bispos, .grupos e
overnentos, etc. É moi importante este traballo de
ealizar achegas e suxestións ao texto-base para
hegar a unha proposta final que verdad.eiramene recolla o sentir e as achegas de todos e todas. O
RAZO QUE ESTABLECEMOS PARA FACER
HEGAR AS ACHEGAS E DIFUNDIR O
EXTO É ATA FINAIS DO PRESENTE ANO
006 NUNHA PRIMEIRA FASE.
3.- Suxerir artigas, libros, etc. que poida!1 servir para
fondar, a quen lle apeteza na temática.

4.- Despois ·da seguinte xuntanza
d
Coordenadora (13-01-2007), farernos un reenvío d
todas as achegas remitidas nese tempo con novas suxes
tións de accións.
5.- Outra suxestión pode ser tentar facer nos dife
rentes lugares nos que estarnos, xuntanzas con outro
grupos, pequenas charlas públicas de presentación d
terna e do traballo cara a Asernblea.
6.- Para evitar facer só discursos teóricos, podernos i
pensando en propoñer persoas que poidarnos coñece
que na actualidade dentro do marco da Igrexa xa estea
a vivir formas familiares diversas para que presenten a
súas experiencias na Asernblea.

Correo electrónico de contacto
jbarca@edu.xunta. e
Enderezo: Miguel Fernánde
San Roque nº 6 Bi
15704- Santiago de Compostela
Tlfno: 981-576142/981576386

SÁBADOS BÍBLICOS
COMEZOU O CURSO EN BASTAVALES
O día 28 de outubro iniciamos o curso en Bastavales e como sernpre adicarnos o
tempo en elixir o terna sobre o· que iarnos traballar.
Houbo varias propostas: A rnuller e o Islam. A rnuller na biblia. A situación de ernpobrecernento cada vez rnaior e a nosa postura frente a isto.
Todas nos parecían rnoi interesantes e decidimos iniciar o traballo pola· prirneira: A
MULLER E O ISLAM.
As reunións serán os segundos sábados de cada mes de once a dúas. Polo que
o próximo día 11 de novernbro haberá xuntanza. Ternos costurne de xantar por ali todolos que podernos. E despois de xantar darnos por rematada a reunión.
Hai prazas libres. A matricula gratuíta: Podedes chamar a Carrnela e Agustín ao
981590142 que vos informarán e indicarán o carniño que hai que seguir ata chegar a
Bastav~es . Algunhas veces ata se escoitan as carnpás da igrexa.

e···········
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Beatriz Ce.drón

LINGUAXE-

No úitimo número de Irimia, no
sempre interesante artigo de Lidia e
Valentina "Falando da lín~a" irivitávannos a reflexionar sobre uso do
feminino, amosándonos algunhas das
posturas existentes: a primeira, o sistema tradicional, que aposta polo uso
do masculino para referírmonos ás
persoas dos dous sexos por razóns de
economía; e a postura "B", que invita a ·usar o masculino e o feminino
sempre ·na fala e na escrita para· promover a· igualdade de xéneros, argumento que descansa na afirmación
ligada a movementos feministas de
que o que non se nomea non existe;
ademais de existir outras achegas que
parece que non soluciorian de todo o
problema, como o' uso de nomes
colectivos, a utilización do feminino
como non marcado ou empregar a
@ na escrita.
Certo é que "remedios" perfectos
non existen, pero no meu caso particular encontro que a postura tradicional cada vez se me aquela menos.

Como xa comentei noutra: ocasión,
as que a sustentan, o que hai detrás·
se eu oio falar de "traballadores" non das palabras, e que falan por bocas
podo evitar unha sensación de incotanto .femininas como masculinas.
modidade, porque por moi práctica Por iso penso que coller un atallo na
que sexa esa regra na linguaxe o linguaxe é algo máis ca economía; é
certo é que me exclúe. Mírese por obviar unha parte do mundo e da
onde se mire eu non son "traballa- · realidade. N este sentido creo que
dor", eu son "traballadora" e meternon vai ·por mal camiño as afirmame no saco dos "traballadores" é un
ciói:is de que o que non se nomea
exercicio de "travestismo económinon existe. Todas as persoas ~emos
co-'' que non me convence, porque
experiencias que non verbalizamos,
descoñece a miña realidade. Prefiro
pedazos : de historia_ que desexamos
xogar no equipo das "persoas .que
ocultar~ causas que desexamos esquetraballan" ou das "persoas desemprecer, e para. facelo simplemente non
gadas" porque así ademais no fondo e
falamos delas, non lles damos nome.
na· forma, todo o mundo, mulleres e
E como non teñen nome, non exishomes, tiramos do mesmo carro.
ten. Pero o feíto de non falar delas
A economía vén sendo etimoloxinon as fai desaparecer.
camente algo así como "a administraPor iso eu propoño buscar expreción recta e prudente dos bens, o afosións que nos fagan sentir ben a todas
rro do tempo, materiais ou traballo",
ou, literalmente, "a "administración
ou dirección dunha casa", e que eu
saiba, na casa moramos todas e todos.
A economía descoñece o mesmo que
· a postura tradicional ignora: as perso-

as persoas, como unha forma de
.r ecoñecernos e de ternos en conta,
esperando que a linguaxe, que muta
ao longo dos tempos, evolucione ata
ser plural e acolledora.
e··············

FAI A.N DO DA LINGUA

Lidia e Valentina
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PERO QUE FIXO A NOSA LINGUA PARA MERECER ISTO?
Si, que fixo? Que fixo o galega para que o "malempreguen" os membros todos do noso goberno, empezando polo presidente e vicepresidente. Doen as orellas a
escoitalos e esbagoan os olios a lelos ...
Estabamos esperando a ver se pouquiño a pouco, cando
se asentaran nos cargos facían uns cursiños e iamos vendo
progresión. Pois non! máis ben regresión! Daquela estoupamos! !!! É que nos enchemos de rabia cada vez que
escoitamos calquera intervención desta xente a deturpar o
idioma. Os que levan a peor parte son os pronomes átonos, poucos son os que van ben colocados e encántalles
usalos para empezar discursos! Nada máis erróneo: "*Nos
dispoñemos ... ", "*Lles prometemos .. . ", "*!vie dirixo .. . "
Pero o exame dos pronomes átonos non o pasan nin na
convocatoria extraordinaria. Porque tampouco distinguen
ntre te e che, será que non hai che en castelán? De aquí
p uco todos os nosos representantes son teístas! Ah!
uint na si qu . sab que h ai "che ", pero non sabe onde
n t 1 , b ta v r a entrada de Vicepresidencia na .p áxina
w b
Xunta. Alí mesmo se le: "Convídoche a camiñar con
oi mal convidado! que non é da zona da ría de
Muros. Tiña que ser convídote: o convidado es ti, e mais
eu, mais todos os . que o lean, e nós somos sintactica...:
mente complemento directo (CD), co cal o pronome
átono de 2ª persoa para o CD é te!, e non che (complemento indirecto). Esta xente non le Irimia!
Despois éncheselles a boca a dicir Caliza, espazo, estábel, libraría ... e incluso nacionalismo, que está moi ben, pero
que hai da estrutura da nosa lingua, de empregala con

Convídote a camiñar con nós, Convídote a camiñar con nós,
Convídote a c.amiñar con nós ...

coñecemento de causa, de moverse dentro dela con total
comodidade?
Desde logo que co goberno bipartito e a chegada do
progresismo urbano á Xunta está habendo un empobrecemento enorme na calidade do idioma. Hai quen quere
xustificalos dicindo que falan nunha nova variante "novo
galega urbano", pero nós pensamos que a ignorancia é
moi .atrevida e a despreocupación polo galega tamén!
E como xa nos chegou ó forro e .estamos moi cabreadas, a partir de ·agora Ímoslles facer un seguimento moi
estreito, e s.acarlles as cores cada 15 días ... , que non queremos

que

sigades

eses

modelos !

Colaborades?

Esperámosvos. ·

De santos a nadal é inverno natural?
Ata a paremioloxía está quedando fóra de xogo. Mágoa que para que volvamos os. olios
cara este problema teñamos que fixarnos na cara de Al Gore ou Tony Blair. Que vivimos
dentro dun proceso de cambio climático parece claro: non hai máis que mirar para pasado mes de outubro. O caso é que acaba de estrearse un documental sobre esta ameaza, a
ver se a xente ten un pouco máis de sentidiño. Porén, custa crer na vontade política mundial cando o maior emisor de gases á atmosfera se nega a subscribir o protocolo de Kyoto.
Xa van alá máis de dez anos daquel cumio da Terra celebrado en Río de Janeiro e o
mundo aínda non acaba de verlle as orellas ao lobo. Un dos problemas deste cambio é o
relacionado coa auga. A xente vólvese tola facendo campos de golf no deserto e despois seica irnos ter asignado un consumo por persoa. Ata que no Courel estean en primeira liña de praia non lle hai que facer. Todos
o datos tán no Libro da auga de Pepe Chao e tamén en www.unesco.org/water.
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