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A foto ue fala
Na aldea de Xam Neua, en
Laos, bombas lanzadas polos
estadounidenses entre 1964 e
1973 son agora empregadas
para colgar macetas. As
marobillas da reciclaxe.

O trasno

O Che fa¡ cam ana na Pastorizo

Daniel López

As campañas electorais dan para moito cavilar,
algo de chorar e tamén moito rir.
A causa no lado eclesiástico quentou motores
co canto de que o bispo de Pamplona insinuara
a conveniencia de non descartar o voto por
Falange de las JONS. Eu, que son .de
natural bempensado, por parte de
muller, non mo cría, así que recorrín
á internet e dei co documento
(Situación actual de la Iglesia.
Algunas recomendaciones prácticas). E tan prácticas: tras un
discurso ben trenzado, cun pé
no medo ao laicismo e o outro
no espírito reconquistador,
monseñor invitaba a ter en
consideración, ademais da
Falange, á Comunión
Tradicionalista Católica, a
Alternativa Española e ao Tercio
Católico de Acción Política, por
seren partidos que "asumen a doutiina
social da Igrexa na súa totalidade" e teñen un
valor testemuñal que pode "xustificar un voto".
Certamente unha reflexión seria sobre a ignominia do nacional-catolicismo é a asignatura
pendente dos bispos.
Tamén o asunto lingüístico deu moito de sí. Non
ei e será máis bochornoso o castelán de
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Corina ou o galega dalgún nacionalista.
Peto, xa postas, o realmente enxebre é que
un partido autodenominado galeguista se
monte na Coruña unha campaña en castelán e LaLaLa a tope, na mesma cidade que
naceron as Irmandades da Fala.
Pero o máis impactante disque aconteceu
no concello de Pastoriza, a máxica Tena de
Maeloc. No buzoneo, de deseño propio, xa
se marcaran un tanto de autodeterminación
fronte a Rajoi e compañía e, así, a propaganda viña cunha coñecida cita de N eruda,
chileno e comunista: "Podrán cortar todas
las flores pero no podrán detener la primavera".
Pero nada hai que non se poida superar. As
camisetas de campaña, de cor vermella,
levaban a inconfundible imaxe do Che, con
este lema: "En Pé por Pastoriza" (Os dous
P maiúsoulos eran os do PP). Iso si, a causa
tiña un aquel de creatividade: no sitio da
estrela, na pucha,, aparecía unha gaivota.
Disque houbo alguén que lles recordou que
o Che fora máis ben de esquerda. "O Che é
patrimonio de todos", foi a resposta.
Desde logo o Feijoo fixo un titánico esforzo
por botar a imaxe do PP cara ao centro,
pero a estes rapaces se lles foi a man.

Editorial

A Galicia do pacto

Semella haber un vencedor real nas eleccións municipais galegas: o cambio de mapa político que se debuxou
nas últimas autonómicas. A perda de poder do PP é importante: se os pactos funcionan, o que noutrora fora o
partido "case único" de Galicia, pasaría tan só a gobernar nas deputacións de Ourense e Pontevedra e nunha
serie de concellos de importancia menor. A fenda PP-bípartito xa sobe dos 137.000 votos.
Ese empurrón ao cambio é, porén, moi débil e desigualmente repartido. Todo o incremento porcentual de
votos a favor do bi-partito vaise para o PSOE, quedando o BNG coa mesma porcentaxe de votos ca no 2003.
Esta chamada de atención do electorado non debería pasarse por alto no alto mando nacionalista: quizais
debería cuestionarse a onde conduce a actual deriva electoralista e unha filosofía que o máximo asesor de
Quintana disque chegou a expresar así: "só existe o que
sae nos medios". É precisamente o voto concienciado, o
que non se fía dos medios, o que cae en picado e os
non soubo, nesta fase, esta- réditos do "propagandismo" son mínimos ou decididamente marchan cara ao socio maioritario. O BNG non
blecer e trasladar ao público un
soubo, nesta fase, establecer e trasladar ao público un
"estilo propio e diferente" , baseado no saber facer e
."estilo propio e diferente"
nunha acción de goberno claramente arredada das prácticas dos seus antecesores.
O desgaste dos que gobernan tamén se deu nas cidades, onde desaparecen totalmente as maiorías absolutas.
Volve o pacto necesario, o calé bo, sempre que as forzas atopen as personalidades axeitadas para gobernar en
diálogo desde posicións diferenciadas. Xestionar o acordo desde a diferenza. Hai quen vale para tamaña
empresa, pero tamén os hai que non, como se demostra día a día no bipartito.
Por último unha inevitable referencia a un PP que se apunta ás vitorias pírricas. O estilo Rajoy-Acebes non
vale para Galicia. Na mesma hora en que Acebes cantaba unha vitoria baseada na aritmética máis simplista,
resulta que o PP quedaba en Galicia baleirado de poder. Aquí non vale con ter un bo resultado. Cómpre saber
pactar e para iso hai que ser, cando menos, centrado e galeguista. E no PPG esas dúas calidades rara vez coinciden na mesma persoa. A Núñez Feijoo quédalle un longo camiño e hai moitos Cuiñas á espreita.

O BNG

Rumores de esperanza
Xan Guillén

O sábado pasado estiven na voda duns amigos moi especiais meus. Cónstame que
estes amigos son lectores de Irimia e concretamente desta sección (non podería ser
doutro xeito, se son amigos meus). Paseino divinamente coma non podía ser doutro
xeito. Rezamos, comemos, bebemos, bailamos... en fin _unha voda. Isto de seu xa é
unha boa nova, un rumor de esperanza. Parece que non está o mundo para certo
tipo de compromisos, pero a xente segue a apostar pola fidelidade e pola lealdade.
Por certo, tamén levei unha alegría moi significativa. Estes amigos fixeron o
cursiño prematrimonial (ese que todos pensamos que non necesitamos
facer) e o cura que o levaba animou as parellas a casar en galega. lsto
lémbrame a un cartel que dicía: "pensa nalgunha cousa que non poidas
facer en galega". Pois casar tamé~ se pode.
Outro rumor vénnos do Miño e concretamente por radio. Xa está en marcha o
proxecto ponte nas ondas. Este proxecto consiste nunha serie de actividades
-·--feítas por diferentes centros escolares de Galiza e Portugal entre as que destacan a elaboración dun programa de radio ou a consecución da declaración
de patrimonio da Unesco á tradición popular galega-portuguesa. Un traballo
moi interesante ao que se van unindo colexios e universidades, non só <leste lado
do Miño e do outro, tamén hainos de A rxentina, Cuba, Brasil, Francia, Finlandia ...
Vaia patrimonio ternos en G aliza! , e vaia matrimonios !
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Apeneira

1

ALEMAÑA - onde viven.
15.112 galegos e outros
10.000 retornaron dende
1996- resoa polo xuntanza do
G8. É un fito a nivel mundial,
polo denuncia dos movementos
antiglobalización. Na foto, un
dos seus líderes, Bové. Acusan
que as 500 persoas máis ricas
gañan coma 416 millóns de
pobres. O 2% da poboación
ten máis da metade da riqueza.
África solicitoulles axuda para
superar o crecemento actual de
só 5,4%, ata o 7%, e reducir 'a
pobreza un 50% no 2015. O
10% dos ricos son donos do
85% dos recursos naturais.
Noruega é 40 veces máis rica
ca Níxer, viven o dobre, teñen
un 100% de escolaridade fronte
ao 21 % deste. Pero é China a
que controla o comercio africano, a cambio de importar dese
continente o 30% do petróleo
que consome.
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Na Feira de Enerxías
Renovábeis (en V:i~o ·º 7Á)vai
falai-se da
da
térmica de Allariz, que produce
electricidade para 3600 fogares/ ano. Alternativa para As
Pontes e Meirama, esgotado o
lignito. Van montarse outras:
Terra Chá, A Fonsagrada,
Lemos, As Somozas ... , para
reconverter 140.000 Tm. de
residuos. Un beneficio para os
montes, pero o seu estado impídeo por falla de infraestruturas.
Unhas 800.000 Tm/ano de
estrume, e 4000 empregos. As
enerxías verdes, necesarias no
canto do petróleo e a nuclear,
foron reivindicadas por
Greenpeace en Lugo- -na foto-.
Na outra banda, as térmicas,
que no 2006 contaminaron con
3,4 millóns Tm. máis do permitido. Unha desfeita que pagamos coa saúde, non con multas.
Exportamos un 30% de enerxía
e importamos un 70% de enerxía primaria .

BIOMAS
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O 4 de xuño de 1989, o exército machucou 400/800 obreiros e fusilou os líderes, mentres
os estudantes, máis afortunados abandonaban
É a loita
contra a liberalización económica, non acompañada da
democratización dos dereitos.
O orzamento militar é o 10%
de EUA e o 70% do xaponés.
Cuarta potencia económica,
primeira consumidora de materias primas e alimentos (1300
millóns de hectáreas), e 19
exportadora de microelectrónica. Un mercado para o téxtil e
·automoción galega, onde a
Citroen vende máis ca en ·
España. A economía medra un
9,5%, e as exportacións o 60.
cun 50% da construción do
mundo: 2000 millóns de m2 .
Preocupa que no 2020, van ser
300 millóns de homes máis ca
mulleres, polo política dun fillo
só. Na foto, comezo do ano
chinés no colectivo Cheng Bao
de Lugo.

TIÁNANMEN.
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Na celebración do CORPUS en
Lugo, "Día da Caridade",
denunciamos que 130.000
aalea,@s viven na
t'Ó~REZA, e 34.000 máis
dun xeito extremo. Un de cada
5 nen@s. Máis da metade en
concellos de menos de 10.000.
Vén de morrer un indixente na
Rúa Bo Xesús de Lugo. Só a
Cruz Vermella atendeu a 2337
persoas "sen teito"; un de cada
3 teñen que vivir con menos de
200 €/mes. Máis do 22% dos
lugueses son pobres, segundo
Cáritas. Na foto, o director,
Jesús Cando. No comedor San
Froilán reparten 17.000 comidas ao a·n~, grazas á colaboración diaria de máis de 450 .
voluntarios que os atenden .

Alfonso Blanco Torrado
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Santiago é a cidade con máis
transeúntes e A Coruña con
máis mendigos atendidos. Un
de cada catro son estranxeiros.
Só un de cada seis recibe a
prestación social de menos de
200€. Dous terzos non teñen
domicilio. Hai 4000 sen teito, o
90% homes, entre 30/ 45 anos.
12 morreron na rúa no 2006.
na '
súa pastoral en BURELA, nestes
días nos que celebran o Carme,
loita por acoller os transeúntes.
Conseg1,Jiu o compromiso da
XUNTA para facer un albergue,
en terrees da igrexa, con 4/8
prazas. Grazas a colaboradoras e un bar de peruanos, un
grupo importante na vilo, deron
cama e alimentación a 360
transeúntes no 06. Este crego é
sinal de fraternidade para os
pobres, e sociedade, que moitas veces rexeita a presenza
deles no pobo.

RAMON MARFUL,
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Os s~te centros galegos de
Castela-León conseguiron pór
nomes de Galiza no barrio
novo de S. Miguel de Burgos, e
rúas dedicadas a
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CURROS

Máis de vinte
principiaron no Baixo Miño: o
1O en Mougás de Oia,· os 7-8
de xullo en Sabucedo, Amil, .
Candaoso-Viveiro, As
(aniñadas-A Póbra, ata a
misioneiro que traballou con
Gañidoira-Muras, o 16 de
Tereixa de Calcuta e as
setembro, que nos fon denunMonxas da Caridade, na foto.
ciar os maltratos que nalgún
E a outro hospitaleiro, José
sofren os cabales, ao marcalos.
Manzano. Facían todos os anos E neutros recantos con trancas
un treito das vías que levan a
nos pés para que non escapen.
Compostela, e atendían os
Así, moitos arderon nos lumes.
albergues de Rabanal do
Cómpre recuperar a fauna:-as
Camiño (León) e Castrojeriz
galiñas. do monte que vestiron
(Burgos). Finaron en agosto, en os Aneares no NadOI, os OSOS
accidente de tren, cando retor- que visitan Quiroga, a Serra da
naban do Camiño. Neste verán Enciña da Lastra, dende 0 alto
a místi~a · dos peregrinos vai
do Sil. No Cantábrico pode
reforzarse dende o "Camiño
haber uns 130. Hai 248 espedas Estrelas", coa tenrura e
cies de flora e fauna en risco:
entrega destes leigos comproaguias, sapoconchos, mexillóns
metidos cos máis pobres.
de río, tartaruga do país, peixes coma o sábalo, algas e fieitos. Os lobos teñen mellor sorte,
hai entre 420 e 650. Cada día
desaparecen 150 especies ani- .
mais.

JULIAN CAMPO,
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DARFUR

O xenocidio de
seg ue a estremecer: 400. 000
asesinados, máis de 2 millóns
na miseria, expulsad@s dos
seus fogares. Na foto, unha
mesa de recollida de sinaturas
de Amnistía Internacional, en
Lugo, para solicitar do goberno
de Sudán unha forza para
mantera paz e cumprir coa
ONU. Urxe a intervención de
Europa. O exército sudanés e
as milicias janjawids machucaron aldeas enteiras, principalmente polo súa identidade
"africana negra", dos seus veciños furs, massalits, zaghawas ... , que son a maioría dos
seis millóns de habitantes de
Darfur.
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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,274-276
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~ GALE:RIA~

~ARGADE:LO~
'A~ Rubalcava, 30-32
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16

f~ Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf. : 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913
~ Urzáiz, 17

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

Política

E O GANADOR É...

Esta frase max1ca do grandes concursos do cinema resoou na noite do
domingo 27. Tamén se adoita dicir que o trunfo ten moitos pais, mentres ninguén se quere facer responsable da derrota: por iso todos os grupos en competencia buscan a maneira de se proclamaren vencedores, uns contando votos,
outros destacando porcentaxes, os máis contabilizando concelleiros ou alcaldes ...
Porque claro, xa se sabe que os resultados admiten lecturas variadas, e os
máis vellos do lugar lembran como Alfonso XIII abandoou o trono logo dunhas
eleccións municipais onde as candidaturas monárquicas obtiveran bos resultados globais, pero perderan nas principais cidades.
Por iso os resultados das enquisas feitas o domingo nos colexios electorais
resultaron tan rechamantes, co anuncio de que non haberío maioría absoluta en
ningunha cidade, o que viña supoñer que o PP perdería as tres alcaldías que
tiña: Vigo, Ourense e Ferrol, mentres a coalición de esquerdas estaba abrigada a se entender, xa que tampouco había maioría absoluta no Coruña, Lugo,
Santiago ou Pontevedra.
Malia a ser o grupo máis votado, o PP perderá, previsiblemente, as alcaldías de Vigo, Ourense e Ferrol e seguirá na oposición en Santiago. Os socialistas poderán seguir gobernando na Coruña e Lugo, como lista máis votada,
aínda que lles sexa difícil entenderse co BNG. E os nacionalistas dependen dos
socialistas en Pontevedra, onde sufriron o castigo do electorado que, en cambio, lle deu un forte apoio ao candidato do PP. Os nacionalistas sufriron un forte
retroceso en Ferrol e tamén perderon apoios nas outras cidades, menos en Lugo.
Pero o retroceso popular pode quedar graficamente plasmado no ámbito
provincia l, coa perda da presidencia das Deputación de Lugo e Pontevedra.
Nesta provincia, as forzas de esquerda avanzaron tamén nos pequenos concellos, que son decisivos á hora do reparto de deputados provinciais. Así na costa
os socialistas manteñen a alcaldía de Viveiro e tamén a de Foz, malia a polémica urbanística. O mesmo fa¡ o .seu veciño de Barreiros, que conserva a alcal-
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~ 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

hai un claro perdedor destas eleccións,
o Partido Popular

~Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax: 986 - 85 7918
~~ 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
'A~

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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día para o PP. En Ribadeo, a crise socialista fa¡ que sexa o BNG o grupo de
esquerdas máis votado. O mesmo grupo acoda mai0ría absoluta en Monforte.
Os socialistas conservan cu.tras alcaldías na montaña e mesmo poden a~adar a
de Chantada .
Por suposto, nas viias de tamaño medio as forzas de esquerda conseguen a
maioría das alcaldías, sendo os socialistas os máis favorecidos: Marín, A
Estrada, Culleredo, Nigrán, Vilagarcía, Redondela, Ames ou Rianxo son outros
tantos exemplos de concellos onde os socialistas conservan ou logran a alcaldía. O BNG lograría Teo, Meli~e, Cangas, Bueu e posiblemente Gondomar,
conservando Carballo e Boiro, ademais dos clásicos Allariz e Vilar de Santos.
Ou sexa, hai un claro perdedor destas eleccións, o. Partido Popular, e un
claro gañador, o PsdeG-PSOE. O BNG repite os resultados en votos e compensa as perdas das cidades coa mellara nas vilos.

(,,.

Actualidade

Os crucifixos e as escalas

Publicamos un estrato do artigo de José M. Castillo no que reflexiona sobre se os crucifixos
deben ou non estar nos espazos públicos (escalas, xulgados, dependencias de policía ... );
escollémolo non tan.to pala importancia da súa conclusión (parece evidente), senón polos
motivos que alega. Estes van ao fondo do sentir cristián que poida ter cada un de nós.
Como é lóxico, o primeiro que se lle pública, que ha ser igual para todos e
acorre a calquera que pense en todo en todos os sentidos.
isto con serenidade e sen apaixona- Pero o problema é moito máis fondo
mento, é que a razón está da parte de para os cristiáns. Porque, para un
quen pensa que os símbolos relixio- crente en Xesucristo, o que aquí está
sos (sexan da confesión que sexan) en xogo non é só un presunto dereinon teñen por que presidir en ningún to, que non existe nó noso actual
centro nin en ningún acto público. Se ordenamento xurídico.
o Est~do español constitucionalmen- O que os cristiáns ternos que pensar,
cando se presenta un asunto coma
te non é confesional, saquemos as
. este, é: 1) Se, ante todo, somos bos
consecuencias que diso se derivan.
cidadáns, sen pretensións de prefeSobre todo, se ternos en canta que a
rencias ou privilexios. 2) Se ternos o
sociedade española é cada día ruáis
debido respecto palas crenzas de
plural en canto se retire ás crenzas
quen non pensa coma nós. 3) Se resrelixiosas. Porque son moi diversas. E
pectamos os seus símbolos relixiosos,
tamén porque hai persoas que non exactamente como queremos. que
teñen ningunha. E é claro que se o eles respecten os nasos. 4) E, cheganEstado non é confesional ten que res- do ata o fondo do problema, ternos
pectar a igualdade de dereitos de que preguntarnos que é o que repretodos os cidadáns. os· símbolos reli- senta o crucifiXo para unha persoa
xiosos deben estar nos centros e nos que afirma crer en Xesús.
actos relixiosamente confesionais, A cruz é para os cristiáns un signo de
pero non no que pertence · á esfera privilexio e poder (como o foi para

Constantino e o constantinismo) ou é
un símbolo de identificación coa dor
e o amor do Crucificado? Máis aínda,
eremos na cruz de Cristo como
expresión do que foi para Xesús:
l)umildade, humillación e renuncia a
dominar a quen sexa e da forma que
sexa? Que pensamos os cristiáns?
Que por crer no Crucificado ternos
dereito a excluír ou marxinar a quen
ten outras crenzas? San Pablo di que
a cruz de Cristo é "loucura" e "escándalo" (1 Cor 1, 23).
Pois ben, cando se produce unha
situación coma a que está ocorrendo
co tema do crucifixo nas escalas, non
podo evitar a idea de que, ás veces,
precisamente os que se dan de ruáis
católicos son os que menos eren no
ruáis serio e desconcertante que hai
no cristianismo: a cruz de Cristo.
José María Castillo, teólogo
(Diario de Sevilla).
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Entrevista

con Elisabeth Badinter
«Ü home non

é un inimigo a bater>>

Elisabeth Badinter (7 944) é catedrática de Filosofía na
Escola Politécnica de París e discípula de Simone de Beauvoir.
É coñecida por ser unha das principais estudosas do movemento feminista. Nesta entrevisfa fa/a do seu último libro,
F~usse route, {Por mal camiño}. A entrevista foi realizada para
L'Express.

ste t~tulo, Por mal camiño, é
un balance ou unha advertencia?
A dúas cousas. Desde finais dos
it nta
comezos dos noventa, o
f mini mo vai á deriva. Cegado polos
eus bos sentimentos está resucitando os vellos estereotipos prefeministas · máis trasnoitados. A imaxe da
muller do século XXI oscila entre o
neno impotente e a raíña nai: é unha
muller aterrada e. que, seica ten toda
a razón para estalo, Un.ha muller golpeada e maltratada polo home, unha
muller-nena irresponsable, unha
muller que non sabe dicir «non» e
que necesita protección.

E

ne i~axe da muller quererías defender ti?
·

º

Lb
de, igualdade, fratemidade.
Trátase dun feminismo republicano.
A liberdade é o .contrario da penalización. Igualdade, o contrario da
«paridade». Fratemidade, o contrario
de división. Cómpre loitar para acadar a igualdade cos homes, pero, por
upo to non contra eles.
or este libro vante acusar de
traizoar a causa das mulleres.
Considéraste aínda feminista?
Sínt me
traña á ideoloxía deste
n vo femini mo. Todas ternos unhas
outra o me mo obxectivos da

P
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igualdade de sexos; non obstante, dis:crepamos radicalmente acerca dos
medios que hai que empregar para
acadalo.

e

aducou o tempo das conquistas feministas?
.

Non, desde logo, cando dous térzos do
planeta relegan as mulleres a unha
condición indigna. Tampouco cando
nos nosos propios extrarradios as
mozas pasan «pegadas ás paredes»
para non expoñerse aos insultos dos
mozos; .n on poden vivir librem~nte a

tiva, están facendo o que deben . .
Poréri, cando estenden o concepto de
violencia masculina a todo e a . calquera cousa, cando trazan un continuum da violencia que vai desde a
violación ao acoso verbal, moral,
visual..., pasando pola pornografía e
a prostitución, entón calquera muller
un pouco paranoica pode declararse
vítima ..:real ou potencial- dos homes
en xeral.
É alucinante observar como no
momento no que as mulleres están a
punto de lograr unha revolución
enorme, o discurso feminista actúa

Para millóns de mulleres, a igualdade de sexos
é aínda unha esperanza remota ·
súa sexualidade ou son vítimas de
matrimonios concertados. Para millóns
de mulleres, a igualdade de sexos é
aínda unha afastada esperanza.

D

enuncias o «vitimismo» das
asociacións feministas.

As vítimas sempre ten razón. Aínda
máis, teñen dereito ao respecto. Así é
como hoxe se atrae a simpatía e a
conmiseración. Sen dúbida ningunha,
cando as feministas se mobilizan en
~uda das vítimas da violencia obxec-

coma se se tratase de falsos avances,
como se non houbese ningunha diferenza entre as condicións femininas
hoxe, onte e en calquera lugar do
mundo. Estase poñendo globalmente
en cuestión á outra parte da humanidade -«todos os homes son uns
cabróns»-. É un intento de instaurar
a separación de sexos.

V

as demasiado lonxe. Dis que
hai engano intelectual. O
discurso feminista apoiaríase sobre cifras infladas artificialmen-
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A.paridade consagrou que home e muller
son dúos entidades con distintas naturezas
e distintos valores.
( aos homes) a lei. Por fin, para outras, «machos», é dicir, por cabróris reacentre as que me canto, o obxectivo da cionarios. No momento do debate
igualdade entre os sexos debe perse- sobre a paridade, calquera que maniguirse co concurso dos homes. festase a súa discrepancia era «fusilaTrátase de facerlles ser conscientes do» polos grandes diarios ·de esquerdunha situación inxustificable moral- . da, Le Monde e Libération.
mente que esixe un cambio pala súa
parte. O proceso é longo, porque
en aínda o feminismo pelexas
implica una evolución da mentalidaque afrontar?
te e en argumentos a miúdo terxiver- .
de masculina, pero é o único posible.
sados.
Sen isto, estamos ante a guerra de
Si, unha batalla clave da que depende
Para xustificar leis tan prote.ctoras, é
sexos que ninguén quere. O home
todo o resto: o reparto das cargas
imprescindible demostrar que as
non é un inimigo a bater
mulleres son constantemente vítimas.
familiares e domésticas. É un combaHai un . estendido malentendido
te longo e difícil, porque non depenero aos ollos do novo feminisacerca das violencias de que seríán
mo, procede o recurso á dis- de da leí, senón das mentalidades e a
vítimas as mulleres, e isto non é inocriminación positiva, por
cente. É lexítimo sumar violencias,
exemplo, a lei sobre «paridade».
lesións e presións psicolóxicas coma
Por que hai tan poucas mulleres nos
se se tratase en todos os casos dunha
Parlamentos? Pero tamén, por que
mesma violencia?
tan poucos obreiros, tan poucos franceses de segunda xeración, etc.? A
stase at~cando, en realidade,
paridade,
que instaurou o «un a un»,
·
a «esencia» do home?
veu a poñer fin a un concepto releActúase coma se nada mudase, coma van te da cidadanía. Aínda máis, a
se non houbese ningunha dif~renza partir de agora queda consagrado na
entre a situación das mulleres orien- Constitución que home e muller son
tais ·e as occidentais. Hai unha com- dúas entidades diferentes, con distin- ·
pracencia na idea de que o home é.en tas naturezas, distintos valores e distodas partes un opresor, un tirano, tintos intereses. É a proclamación
incapaz ·de evolucionar. Encontro dunha especie de separatismo: o conesta xeralización falaz e contrapro- trario da igualdade. Selecciónante, en vida privada. E para levar adiante
primeiro lugar, en función da condi- esta loita non hai que remitirse á
ducente.
ción sexual. Pala miña parte, enconprosa «diferencialista».
ero, non é certo que as femi- tro ·isto humillante.

T

P

E

P

nistas de todos os tempos
or que os homes, que son os
cederon á tentación de demoprimeiros prexudicados por
nizár ao home?
esta
ideoloxía separatista e
Non. Hai que distinguir entre feminismo radical e feminismo liberal. esta visión caricaturesca da masculiPara unhas, minoritarias, o home é o . ni dad e, non protestan?
inimigo, co que non se pode negociar. . Están contaxiados polo pensamento
Para as outras, trátase de aparentar feminista «bempensante», e marren
que se negocia, pero iínpoñéndolles co medo ante a idea de pasar por

P

Q

ne che gustaría dicirlle á túa
tilla pequena?

O mesmo que ao meu filio· pequeno:
o home é o mellar amigo da muller a
condición de qué tanto un como
outra aprendan a facerse respectar.
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Para coñecer: andar ou ler
Clodio González Pérez

Algunhas casas rectarais son
verdadeiros pazos, como esta de
Anllo, no Ribei ro, aba ndonada dende
hai anos .
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AS CASAS RECTORAIS

A vivenda do párroco recibe varias denominacións segundo o costume de
cada comarca: "casa rectoral" , "casa do crego", "casa do señor abade" ... ,
mentres que as terras son os destros ou igrexario. Agás cando se trata de
anexos de poucos veciños, polo xeral todas as freguesías cantan con propiedades máis ou menos extensas, dependendo nos máis dos casos das
que lles deixasen no século XIX logo da desamortización.
As rectarais foron durante séculas as mellares casas da parroquia, verdadeiros pazos, moitas delas consonte coa magnificencia da construción:
torres, brasóns, enormes salas, grandes adegas nas terras de viño e hórreos nas de millo, impresionantes chemineas... O crego era un pequeno
señor feudal coque adoitaban vivir varios membros da familia (tías,
irmás ou sobriñas) , unha criada e tamén algún criado para traballar a
terra e coidar do gando.
Na miña nenez aínda se encargaban os veciños de traballarlle aterra, organizándose en que:qdas para facelo: uns araban e facían a sementeira, outros .
a colleita dos froitos ... Era de balde e como _unha abriga (os que se negaron a facelo durante a República, pagárono ben durante e despois da
guerra) , recibindo como xornal o xantar, dependendo a abundancia do
compango da xenerosidade do señor abade. Así, por exemplo, o que me
bautizou a min (con besta ben mantida e· o revólver ao cinto por debaixo
da sotana) , posuía as terras onde quizais se daba o mellar viño do
Ribeiro, pero malas de traballar por costeiras e os socalcos estreitos, de
non máis de <lúas ou tres ringleiras de cepas.
Non pagaba pero, a diferenza doutros, o xantar era abundante, e naquele-s
anos de fame o caso era encher ben o bandullo, pois en todos os sitios
había que traballar, e duro. Cavaban, podaban, rodrigaban, bimaban ... ,
non máis que por se fartar ese día de verzas, patacas e touciño (con máis
lardo que febra). Por certo, como o prato era único e sempre o mesmo,
fose verán ou inverno, un dos venres de Coresma por aquelo da vixilia, a
un dos traballadores vendo no prato tal anaco de touciño entráronlle
remorsos de conciencia de se pecaría ou non~ Preguntoullo ao crego, e
respondeulle: "Come tranquilo, que isto xa o teño arranxado co señor
bispo, para que non pequen os que me veñen traballar".
A situación actual é totalmente distinta: campos que noutras épocas enchían
hórreos de espigas e cubas de viño branca e tinto (e ata dalgún tostado) ,
non son agora máis que montes de "toxeiras, érbedos, carballos... ; hartas
con auga todo o ano nas que, como adoitaban dicir os vellos, ata se daba
o azafrán, cubríronse de salgueiros e ameneiros; e da inmensa maioría
das casas, hórreos, pombais e cortes, quedan en pé -e non sempre- as
paredes...
Que facer con todo este patrimonio? A Igrexa debe procurarlle canto antes
unha solución digna: para fins sociais e culturais (locais de veciños, museos comarcais, bibliotecas, albergues... ), alugándoo a particulares (establecementos hoteleiros, explotacións agrícolas ou pecuarias) ... Calquera destino é bo con tal de que non sigan abandonadas.

/
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As·furtadelas
Estraído do libro "Sobre la amistad" de Maite Larrauri e Max

anos de Irimia

Como diciamos .ante...
Sempre foron os mozos uns rebeldes. Con causa ou
sen ela, é un elemento constitutivo da mocidade
enfrentarse co muro da xeración que a precedeu
para tirar con el ou para cambialo, porque non
lles gusta. E... pobres dos homes que non se reviraran na súa mocidade! Pobre da xeración conformista que aceptou sen máis o que recibiu!

A mocidade rebelde

que están agora de moda, aburridos da
vida, desencantados dunha sociedade á
que non lle vén traza e da que din pas-

sar poñéndose á marxe. Que ocurre?
Unha enquisa feíta non hai moito en
Galicia daba como resultado que a
maioría dos mozos están desencantados
co seu futuro.

Nas últimas décadas esta rebeldía fo¡ revestindo
unhas características novas: os "yeyés" e os
"hippies" dos anos sesenta, xunto con toda a
contestación cultural e política contra da sociedade occidental; e os "punks" e os "pasotas"

E nós? Que postura tomamos? Refugo ou
esforzos de comprensión e solución?
Aparecido na sección "A carón do lume" do

Labrtp KmnnrV '"' w.nn
c..bftwoQwni. . . "p...rtillo1
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Internacional

TIMOR LESTE E A POBREZA

Moisés Lozano Paz

T
Banda Sea

INDONESIA

1$

Timor Sea

Timor Leste é un dos países máis novas do mundo, e
ocupa a parte oriental da illa :de Timor no extremo sudeste
de Asia. Clamada anteriormente Timor Portuguesa. O
premio Nobel da paz, José Ramos Harta foi elixido
Presidente, fronte ó candidato oficialista Francisco
Guterres. O novo Presidente prometeu trabal/arco seu
. rival político, quen é o presidente do Péj:lrlamento, a fin de
coinbater a· pobreza desta nación asiática, .onde o
desemprego afecta á metade da forza laboral

East Timor
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Timor
Sea

(Tlmor·Leste)

A historia da ex-colonia portuguesa
A República Democrática de Timor
Ori ental é un país do sudeste de
A ia, que abrangue metade oriental
da illa d Timor, no lado oeste da illa,
está rodeado por Timor Occidental
que forma parte de Indonesia.
Os portugueses foron os primeiros
europeos en chegar a esta zoa en
1512 en busca de madeira de sándalo
(que era usado para a fabricación de
mobiliario fino e en perfumería) xa
que abundaba nesta illa.
Lago da Revolución dos Caraveis en
Portugal, a illa decidiu independizarse da en agosto de 1975, pasando o
poder a mans do FRETILIN (Fronte
Revolucionaria de Timor Leste
Independente ) , que proclamou a
república o 29 de novembro do
mesmo ano. Pero esta independencia
durou pouco. O xeneral Suharto,
gobernante de Indonesia, mandou
tropas do ~xército a invadir a illa. O 7
de decembro os militares indonesios
desembarcaban en Dili, ocupando
todo Timor a pesar do repudio da
A emblea Xeral da ONU.
Unha política de xenocidio resultou
nunha gran masacre de timorenses.
ntenare de aldeas foron destruída polos bombardeos do exército
indone io, xa que foron utilizadas
tonelada de napalm contra a resistencia timorense. O uso deste produ-
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to queimou boa parte dos bosques do
país, limitando o refuxio dos guerrilleiros na densa vexetación local.
No ano 1979, despois dun acordo
entre Indonesia e Portugal, os timorenses votaron a súa independencia.A ONU decidiu crear unha forza
internacional para intervir a rexión.
En setembrb dese ano, os soldados
da ONU entraron en Dili e atoparon
un país totalmente incendiado e
devastado. Xanana Gusmaou, líder
da resistencia timorense, foi liberado
enseguida. No ano 2002 alcanzaron a
súa total independencia.
Os últimos acontecementos
En 2006 ocorreu a Crise de Timor
Oriental. Uns seiscentos soldados
desertaron e producíronse combates
civís, roubos, manifestacións, asasinatos e tras un despregue internacional
en xuño do ·mesmo ano dimitiu o primeiro ministro Alkari para salvar a
carreira política de Gusmao e permitir a volta á estabilidade do país.
Nas eleccións realizadas o 9 de Maio
de 2007 resultou electo presidente o
Premio Nobel da paz José RamosHorta, en segunda volta, con mais do
70% dos votos.
O país aínda se recupera da ola de
violencia, que o mantivo a bordo da
guerra civil, desprazando a case
10.000 persoas.

Nacións Unidas mantén unha forza
internacional de máis de 2.000 efectivos policiais e militares que garantiron o proceso electoral. A
Constitución parécese moito a de
Portugal. Moitos son os retos a lograr
deste país, inaioritariamente católico.
Trala independencia, Timor Oriental
non herdou fronteiras marítimas permanentes, polo que o seu goberno
busca negociar unha fronteira nun
punto medio entre o país e Australia:
pero dado que existen riquezas
petrolíferas este país am_<?sase lento
na l).egociación. O país, con un millón
de habitantes sofre desemprego crónico e preto do 40% da poboación
vive por baixo da liña de pobreza. Co
novo presidente nace unha nova
esperanza: O seu labor terá éxito, se a
comunidade internacional se implica
solidariamente.

·Horizonte

Carta ab~rta a José Mº Castillo
trola súa saíqa da Compañfa de Xesús

Comunidades cristiás populares de Andalucía

Benquerido e entrañable Pepe
Castillo:
A nova de que deixaches de maneira
voluntaria a Compañía de Xesús non
nos colleu de sorpresa. Os que levamos moitos anos en Comunidade
Cristiás seguímoste e acompañámoste, con diferente grao de. proximidade, nese longo calvario de acoso ~
derrube aos que estiveches sometido
durante case vinte e cinco anos. Saes
sen ruído e sen portazo, dando mostras unha vez máis dese teu talante
respectuoso, afable e bondadoso ata
o límite.
Pero esa elegancia túa non nos exime
de analizar a outra cara dos feítos. O
comentario espontáneo de moita
xente ao saberen da noticia foi :
"canto ten que ter sufrido ese home
para deixar a Compañía con setenta
e oito anos" . Dicímoló con tristura, .
con dolor e mesmo con rabia: a institución xesuítica fíxoche a vida imposible. Xa sabemos que non é unha
cuestión persoal. Pero unha visión
miope da obediencia relixiosa levou
a algúns superiores teus a un celo
desmedido coa, escusa de evitar
males maiores.

valoram·os esa bondade túa
que nos desarma
Non irnos lembrarche a ringleira
-interminable de atropelos cometidos
contra ti en nome de non sabemos
que. Botáronte da túa cátedra de teoloxía en Granada e vinte anos despois
aínda non che dixeron as razóns
daquela expulsión. Procuraron de
xeito obsesivo o teu ostracismo teolóxic0 con traslados que pretendían
illarte mesmo dos libros de teoloxía.

Cada novo libro escrito por ti supoñía
un desesperante attraso da censura
xesuítica para conseguir desalentarte.
En fin, moito mal trato, moita humillación e moitos atentados contra os
máis elementais dereitos á túa dignidade e ao teu prestixio teolóxico.
Pero todo iso xa paso u. Non che irnos
dicir que para nós segues a ser o
mesmo. Ti sábelo ben. Ti acompañáchesnos na nasa maduración cristiá,
fixéchesnos gozar cos teus relatorios
nas Semanas de Teoloxía ; Lemas con
pracer os teus numerosos e esclarecedores libros. Pasámolo moi ben coas
túa ocorrencias. Oramos xuntos en
moitas eucaristías. Ternos unha historia común gozosa e extraordinariamente positiva.
Agora admirámoste máis. Vemos que
a liberdade cristiá da que tantas
veces nos falaches é a expresión
dunha vivencia persoal moi túa que
necesita aflorar segundo as circunstancias. E sempre, por riba de todo,
valoramos esa bondade túa que nos
desarma e que prevalece sobre calquera outra calidadé.
Pepe, amigo admirado e querido por
tantas persoas. Seguiremos coa nasa
teima humilde e tenaz de sermos fieis
á mensaxe de Xesús. Sabes que cantas con todas e todos nós. Pero tamén
desde as Comunidades Cristiás
seguimos contando contigo: . como
educador na fe, como compañeiro de
camiño e como profeta insubomable
que desestabilizas a estrutura social,
a estrutura eclesiástica e a nasa vida
persoal máis ou menos instalada
desde a sinxela perspectiva de Xesús
de Nazaré.
Unha aperta moi cordial de tantas
persoas que te admiramos e te queremos.
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Polo país adiante
Continuamos en Lugo con variadas polémicas sobre importantes obras a
construír e sobre a aprobación do PXOM, que aínda vai dar que falar por
bastante tempo. En canto ás obras, a máis chamativ~ polos problemas que
xorden por todas partes é o Audltorio Municipal, que leva dez anos en
período de xestación, como vedes un parto longuísimo. Cando xa estaba
decidido que se construiría no vello cuartel de S. Fernando, unha vez conseguida a propiedade por parte do Concello, e despois de escoitar opinións
variadas sobre a súa ubicación, que se no centro para revitalizar o casco
histórico, que se fóra do centro para facelo con bos aparcamentos e rodeado de boas infraestruturas cun estilo modernista e singular, resulta que o
sitio escollido dentro de murallas recibe moitos atrancos por parte da
Xunta, Consellerias de Cultura e Pati imonio. _A demais a UNESCO intervén dicindo que se se fai nese lugar corre serio risco de perderse a catalogación da muralla como patrimonio da humanidade, aducindo todos eles
que a slia edificación é incompatible co bimilinenario monumento.O alboroto formado a nivel politico, veciñal e social é forte, dende acusacións
partidistas ata as de falta de capacidade de xestión do Concello e outras
Institucións vinculadas ao proxecto, xa que faltaba un· mes para que
Política Territorial adxudicase as qbras para as que xa habia orzamento.A
pregunta que se fai o lugués de a pé é : Como non se valoraron cori anterioridade todas estas cuestións? Estamos condenados a perdernos nos trámites burocráticos da pesada maquinaria das administracións públicas?
Algo semellante acorre co Plan Xeral de Ordenación Urbana: todos queriamos telo antes das eleccións municipais, así estaba prometido, pero tamén
está atrancado en informes medioambientais e de protección do patrimonio que demoran continuamente a súa andadura, sendo tamén o cidadán
de a pé o que sofre as consecuencias pola inseguridade que conlev para
novas construcións e investimentos inmobiliarios.
Así que por agora, e quizais por bastante tempo, os lucenses terémonos que
conformar co vello Auditorio de Frigsa, insuficiente para unha cidade de
perto de 100.000 habitantes, e continuaremos a vivir as liortas e polémicas
para ver quen ten a culpa destas situacións. Parécevos que pode influír
algo en topos estes temas que estamos en periodo preelectoral muniCipal?
Hai malas linguas que din que iso é a clave; outros din ·que os humanos
somos así de revirados, e outros pasan olimpicamente de todos estes problemas, que os deixen en paz e que resolvan os politicos...
Unha aperta, Valentin -Arias.
EDITA: Asociación A. IRIMIA
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Boa Nova
o

Un día destes coincidiume estar nun bar mentras o
telexornal ofrecía as últimas novas da chegada de
varias pateiras ás lilas Canarias. O adestramento que
dá a rutina fa¡ que as imaxes xa-non me provoquen
excesivo sobresalto, pero recoñezo que, aínda que
tamén moi habituais, os comentarios que normalmente
as acompañan e que escoitei no bar seguen a provocarme unha punzada no peito. Creo que unha das virtudes naturais do ser humano é a da acollida, que non
é máis que ver no outro un pouco de nós mesmos.
Procurar o benestar do outro é como coidarnos un
pouco desde b outro lado do espello. Pero por algunha estrana razón, a medida que melloramos social ou
economi~amente, non é raro que perdamos capacidade para vernos reflectidos nos demais. Mirámolos con
incredulidade, porque ·non eremos posible que nós poidamos algún día ser así, ou vivir nesas condicións. Un
certo orgullo fainos sentir únicos responsables do noso
éxito, e esquecemos con rapidez todo o que outros e
outras fixeron para que nós poidamos disfrutar dunha
vida máis ·ou menos cómoda. Non precisamos maxia
ningunha. O pan e os peixes chegaron porque se
repartiron, porque houbo quen se decatou de que a
fome fa¡ o mesmo ruído na túa barriga que na miña.
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Corpus Christi
Le 9, 11 b-17
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Pero cando a xente o descubriu,
foino seguindo; el acolleunos, faláballes do Reino de Deus e curaba
a cantos o necesitaban. E como
empezaba a cae-lo día, achegáronse os Doce e dixéronlle:
-Despide a xente, para que vaian
ás vilos e aldeas próximas en procura de sitio pdra se hospedaren e
para que poidan tamén comprar
algo que levar á boca, porque
aquí estamos nun descampado.
Pero el replicoulles:
-Dádelles vós de comer.
Eles contestaron:
-Pero, se non ternos máis ca cinco
bolos de pan e mais dous peixes!
A non ser que vaiamos nós mercar
mantenza para toda esta xente.
Eran uns cinco mil homes. Mais el
díxolles ós seus discípulos:
-Colocádeos en grupos de cincuenta.
Dixéronllelo, e sentaron todos. El
colleu os cinco bolos e mailos dous
peixes, ergueu a vista ó ceo, bendiciunos, partiunos e déullelos aos
discípulos, para que !lelos servisen
á xente. Comeron todos a fartar, e
coas sobras encheron aínda doce
cestas.

Acoller, compartir e bendicir
A forzci e a mensaxe do texto de hoxe vai máis aló do milagre que
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aparentemente parece querer relatar. A cultura tradicional na que
están escritos os evanxeos gusta de expresarse en narracións extraordinarias que serven como medio que canaliza a realidade que
se quere transmitir. Na nosa visión do mundo non caben eses tipos
de fenómenos e a miúdo a súa presenza fainos dubidar do valor
do relato. Deixaremos, logo, a historicidade e centrarémonos no
que a primitiva comunidade cristiá quería descubrir e expresar
cando proclamaba o milagre da multiplicación dos pans e os pei xes.
Xesús aparece aquí coma un profeta, ó xeito de Elías ou Eliseo ( 1
Re 17~ 2 Re 4 42-44), a través dos cales Deus se mostra coma
Señor da abundancia, velando polos máis cativos do pobo. A súa
figura sitúase á vez a carón de Moisés, cando sacia a fome dos
israelitas no deserto, evocando así a experiencia orixinal de liberación que fundamenta a fe xudía.
Os verbos que marcan o relato son "acoller" (Le 9, 11}, "bendicir e
repartir" (9, 16) e están a evocar o momento de compartir a mesa,
símbolo por excelencia do Reino de Deus e espazo recreador da
eucaristía.
Con todos estes elementos os homes e mulleres que escoitaban o
relóto atopaban na acción de Xesús neste milagre a presenza gratuíta e plenificante dun Deus preocupado polos seus fillos e filias e
vinculaban a celebración da fracción do pan, non só ca presenza
trascendente do mestre, senón co compromiso real de acoller, com partir e bendicir, facendo así realidade a chegada e visibilización
do Reino.
Carme Soto
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Falando da lingua

As

últimas voltas arredor, do portugués

Lidia e Valentina

O lio, que non todo é o que parece!

Dé:moslle voltas no número pasado e continuamos hoxe. E xa moitos,
se cadra, estiveron facendo unha pregunta recorrente a propósito de ensinar portugués nos institutos: para
que vale o portugués? No fo;ndo da
cuestión, aínda que non se exprese
oralmente, está a idea de que é o
sinal de identidade dun país pobre. E
En
os
prexuízos
mátannos.
Salamanca e E xtremadura, provin- ·
cias tamén lindeiras con Portugal,
pero con máis distancias idiomáticas,
estúdano con moito gusto, ata· editan
libros de texto para o alumnado de
secundaria! Aquí parece que ninguén
se dá canta de que, á parte de que nos
permite achegarnos á enorme cultura
lusa en lingua orixinal, axudaríalle a
moito persoal sanitario (médicas/os e
enfermeiras/os) que tivo que emigrar
ó sur do Miño (curioso iso de emigrar
a un país que · consideramos máis
pobre, non?). Taméh lles viría moi
ben saber portugués a moitas empresas que están no eixo atlántico (ese
eixo que forman Galicia e o norte de
Portugal). Claro que como os portugueses son tan hábiles cos idiomas, xa

O Fachineiro

falan eles · castelán, e nós ímonos
defendendo ...
Con todo, se tan sequera soubése·mos o galega normativo, o doutor en
cuestión, orixinario de -poñamos por
caso- Boimorto, que traballa no
Porto diría: pilulas, xarope, nocello ...
e· íano .entender mellar ca falando
coa
.terminoloxía
castelán.
Supoñemos que alá ir.á n aprendendo
ós poucos. Este exemplo -con palabras tan comúns que se estudan xa na·
escala . primaria- ían entendelo case
todos, pero pala contra, se o médico
nos di que -vaiamos onda o boticario
para que nos prepare unha apócema
ou beberaxe que nos h~ axudar a
controlar a glicosa, ou que o que
ternos no olla é un tirizó e na man
son frieiras, xa aparece a pregunta de
rigor: pero quen di iso? De ondé
sacaron iso? E se cadra no portugués
dise. Con isto queremos dicir que
aínda que defendemos que o galega e
o portugués son dúas .linguas diferenciadas, non debemos esquecer que
son irmás e todo o que isto implica.
E tamén lles axudaría a todos ·os
que van de vacacións aló sen complexo de superioridade ...

do cine

BORRACHEIRA DE PODER
Ben. Xa ternos os novos concellei ros e
concelleiras de obros e obras sentados e
sentadas nos seus despachos e despachas
dispóstos a acometer esas angueiras que
ternos prometidas, e que deixan pequeñas
as do fa raón Amenhotep 111, e iso que,
mandou levantar os templos Luxor e
Cornac entre outras urbanizacións. Neste
momento de dosieres nos xornais e para
quen estea eximido do cine familiar que
obriga a seguir as aventuras do campitán
Jack Sparrow -ben recomendable, por
outra parte- é bo para ver a última pelicula de Claude Chabrol. Borracheira de
poder ponnos diante dos fíos que guían
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BORRAQERA
DE

PODER

a corrupción e diante dos seus actores, os que
afirman que o diñeiro das comisións é o lubricante necesario para engraxar a maquinaria·
da economía. Pero a borracheira de poder
non se refire só aos que poden quitar e poñer
mentes saborean un cohiba co compongo dun
viño dos que toma Arenillas, senón das persoas que exercen a xustiza e que teñen a capacidade de procesar a persoas ata ese momento intocables. A película enfronta o poder ·
dunha superxuíza -man de ferro en luva vermella- coa fraxilidade da súa vida familiar.
lsabelle Huppert, magnífica.
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