"E, durma ou acorde,
a semente xermola e medra"
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EDITORIAL o MALTRATO QUE NON CESA
Non resulta moi difícil nin moi orixinal para o que

o

está nunha posición de forza abusar e maltrata-lo

TODAS).

feble. Sen embargo esto que parece tan vulgar e
corrente, tan natural, non deixa de ser resultado

traten de emendarlles -un chisquiño, sen pasarse- a plana ós

dunha historia, dunha cultura, e podémolo cambiar.

HAI PROTECCIÓNS QUE MATAN (CASE

Está ben isto de que os socialistas galegos, por fin,

ultramesatarios campeadores !barra, Bono e Chaves e o seu dálle
dálle de poñerlle medo no corpo á España profunda e cañí.
Touriño, en conexión cos cataláns '-Conexión que resulta algo

demasiado normal entre nós. Pode escandalizamos
velo no xomal, pero forma parte <leste mundo que

coñecida- anda madurando iso que el chama pacto federal
estable.

construímos cada día. E vén sendo a aplicación
doméstica daquel principio non escrito que desde

Pero falando de federal, hai algo nos puntos nos que se basea esa
proposta que, se non fede, polo menos cheira. E é precisamente

sempre foi combatido pola xentes ben nacidas: o

cando se fala de que haberá que protexer, nesa nova federación,

forte abusa do pequeno. Na relación entre as
nacións e entre as persoas, na economía e na

as nacionalidades con linguas e culturas propias. E xa a
federamos ben federada.

familia, no traballo e na adminstración. É longa a
historia do abuso e miseria moral dos que triunfan

·A ver, home, a ver, a yer se nos decatamos do matiz: do que se

istemas violentos coma o

no~o:

crueis cos de

trata é de chegar a un punto, a unha forma de organización, a
unha nova cultura de estado, a un chámese como se chame, no

baixo, servís cos de riba.

que nunca máis se faga

Pero na violencia doméstica entra un novo factor,

preciso

que

~

a cultura herdada de reparto de papeis e

virtudes

protexer

ningunha lingua ou

ntre o dous sexos. Non hai máis que

cultura,

senón,

b erva-l s comportamentos e actitudes dos nenos
e nenas para ver ata qué punto o reparto de funcións

simplemente, deixala
vivir, deixala ser no

e calidades entre sexos está pavorosamente vixente.
E quen ae do guión non o pasa nada ben.
Ademai , no caso do maltrato na parella, acostuma

seu
territorio
plenitude.
¿Quen
será

a haber unha concentración de poder no home.
Todo vén depender del: economía, relación social

protector.?
¿Paco
Vázquez, quizais ; coa

co exterior, toma de decisións ... O feíto de que a
muller non teña vida nin voto senón a través do seu

súa ide_a superior de
España, coas súas

home é un serio factor de risco.

campañas
coruñesistas

E este aspecto ~ cultural e social. Xa non depende
tanto do individuo, da súa bondade ou maldade, da
súa historia pasada, da distribución de papeis por

en
o

máis
que

socialistas, co seu soño
Yes que·es demasiao

de cidade-estado, co

xéneros, senón da forma de organizamos e das
facilidades para que calquera membro da parella,

seu modelo de política
cultural, capaz de convencer centos de miles de cidadáns de que

indistintamente, poida ter vida de seu.
Porfiar só no aspecto moral do tema, como ten feíto

a lingua que levan mordida é de mentira aínda que lles doa?
¿Protección?, non gracias. Normalización, territorio propio, uso

algún bispo á hora de tratalo, non abonda.

pleno, rexistros de prestixio (relixioso incluído, pa1<Deus). Iso é

E pecialmente se acto seguido se manteñen

o que necesita o galego. O resto é querelo ben pouco - ¡vaia
novidade!- É _convertelo en peza de museo. Aínda que, quizais,

po tura que van claramente en contra de que a
muller a urna re ponsabilidade e traballos fóra do

do que se trata é diso, de facer un macromuseo máis para turistas

fogar, con tanta liberdade e posibilidade coma o

culturais: La casa del Hombre, La Casa de los Peces, La casa del

home ... e vicever a. Porque mentres o fogar non

qallego(el idioma que fue de aquí alrededor) .

exa ou a de dou , eguiremo na roda do maltrato

_

TRASNO

Maltrata-la propia muller ou os propios fillos é algo

no

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

Daniel López Muñbz

que n n ce a .

Y es que es demasiao, Paco, que ya te somos un pequeño Madrid.

BOANCJVA
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A PALABRA
lsaías 2, 1-5
Palabras que en visión profética recibiu lsaras,
fil lo de Amós acerca de Xudá e Xerusalén:
Vede:
a fin dos días será creado o monte da Casa do Señor.
Vede: será levantado por enriba dos montes
e máis cós petoutos,
xunta-ranse nel tódalas xentes.
Irán a el pobos numerosos que dirán:
"Vinde, subamos ó monte do Señor,
á casa do Deus de Xacob
para que nos mostre os seus camiños,
e camiñemos polos seus vieiras.
Vede: de Sión sairá a Lei,
a Palabra do Señor sairá de Xerusalén":
Xulgará os preitos entre as xentes,
decidirá o que é xusto entre os pobos.
Coas espadas forxarán arados;
coas lanzas podadeiras.
Non levantará un pobo contra outro a espada,
nin aprenderán de novo a face- la guerra.
¡Casa de Xacob, ven; vaiamos
e camiñ.emos á luz do señor

Xosé Chao Rego

A CLAVE

1

TODO

o MU NDO

É PAÍS

Cada pobo e mesmo cada persoa vai elaborando a imaxe
do seu deus, ata .o punto de que xa non é tan importante
a cuestión de se Deus existe senón estoutra: ¿onde es~á
o teu deus?

"Pedra de avalar" na Virxe da Barca (Muxía)

En Israel recoñécense tres fases con cadanseu xeito de pensar a Deus: os heb reos do deserto, semin ómadas e pastores, apostan por
lavé, un deus de clan ou de t! ibo, que os acompaña nos seus desp razamentos e co mpórtase de xeito tribal, emotivo: ten carraxe e
participa na guerra, que é santa.
Cando as tribos se confederan e forman un reino, este lavé compórtase coma un rei no seu t ro no; pasa de ser un deus estrictamente
· racial , ciánico, a deus nacional. Pero, coa experiencia da relación co h ou tros pobos, categoría de internacional, universal.
¡Olla co uni~ersalismo! É.un.ha abstracción, un xogo verbal que non co rresp9nde a nada concreto. Cando .alguén se proclama
cidadán do mundo, pregúntame de non será un apátrida. Somos cida dá ns concretos, ben que sexa certo que, a partir da nasa
natividade ou nacionalidade, podemos abrirnos a outros pobos que, co nceptualmente, forman a noción de universo. "Todo o mundo
é País", di a xente con m.oito tino.
Cando o profeta lsaías (2,1-5) fala dun Deus universa l, non hai tal : hai un Deus naci ona l cun monte sagrado, Sión, ó que acudirán
tódolos pobos'. Israel será o pobo mediador, sacerdoal. Moi difícil resul t a sacudir das páxinas da Bi.blia o nacionalismo.
¿Será moito pedir que os crentes galegas lle perdamos medo a esta pa labra maltratada polos centra)ismos que nos atafegan?

e .... . .. . .

A PENEIRA
OS BISPOS SE AUSTRIA VISITARON O
VATICANO no seu encontro periódico co Papa e ali puxeron sobre a mesa, e
a m.isa, as inquedanzas que está a vivi-ia igrexa daquel país. Moitas comunidades
cristiás advertiron ós sws bispos da urxencia de cambios dentro da estructura
diocesana, como pode se-la ordenación diaconal das mulleres, abandona-lo exceso
de autoritarismo e a represión sexual e apostar por un ha sinceridade máis aberta,
como propia da conducta dos cristiáns. Non só a columnata de Bernini recibiu con
expectación esta visita, tódalas igrexas locais están agardando o froito desta busca
dos crentes de centroeuropa. En Austria o 850/o da poboación declárase católica, o
100/o doutras igrexas cristiás e o 50/o practican outras confesións.

OS PREMIOS NOBEL, que son entregado~ no cabodano da
· de Alfred Nobel o 10 de nadal,

t~ñen

marte

como un dos seus protagonistas a Saramago, o

de Literatura. Vai converte-lo seu discurso nunha denuncia· das inxustizas, o mesmo
que aconteceu no 97 c;ando Daría Fo, "o xograr que castigou os poderes establecidos
·e restaurou a dignidade dos oprimidos" e que nunha data coma esta fustrigou o
abuso do poder. Poucas veces desde que no 1901 se concedeu o primeiro Nobel de
Literatura, a palabra estivo ó servicio da xustiza coma nestes dous anos. Unha
palabra arroupada por xestos coma os de Daría Fo, que entregou os 120 millóns que
lle deron a unha asociación de minusválidos.

A ECONOMÍA
GALAICO-ROMANA

é

Museo de Prehistoria e
Arqueoloxla de Vllalba

o tema dun seminario do Museo de
Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba que
vai ter lugar os días 12 e 13 de
decembro, onde se fará fincapé .nesta
época transcendental da Gallaecia
cando, en contacto coa cultura romana,
emerxen tódalas características do xeito

S1mi11ario
(

, ·1·teo111lliío>· .
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de ser e facer dos galegas castrexos
daquel tempo. Palas vías romanas vai
chegando ata nós todo o mundo
romano, que se sorprende da cultura
propia deste país. A primeira.

A SOLIDARIEDADE CON CENTROAMÉRICA
que arrincou o furacán Mitch foi extraordinaria en moitos sent~dos, pero aínda falta
a concienciación de que estas desfeitas son máis bravas pala pobreza e miseria na

conferencia estará a cargo do profesor

que vive moita desta xente e polo deterioro que está a sufri-lo naso planeta, -debido ·

Acuña Castroviejo. Para máis

ó afán explotador dos grandes imperios económicos, dúas das facianas do prob lema

información: Apta do 52. Vi la Iba.

do mal no noso mundo. :. Pero segue habendo creadores/as de vida como Eloi
Fernández, Tereixa Ledo e outros que se foron a Nicaragua a axudar a remediar
tanto mal e desfeita, dentro das viaxes que paga o concello de Lugo para estes
voluntarios. Ela xa estivera oito meses naquela .rexión _hai dou·s anos. A
intercomuñón é cada vez máis forte no planeta, pero cada volta son máis grandes as

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

_

diferencias· económicas que nos separan. Tereixa ten louvado a forza solidaria destas
comunidades indíxenas das que ternos moito que aprender.

Alfonso Blanco Torrado
···· ·····································································································································································,·································································· ·················································

OS INVIDENTES celebran a Santa

Lucía can.do "menguan as noites e

medran os días" Queremos aproveitar esta festa tan iluminadora

por~ue

estamos a

vi.vi-lo A~o Europeo da Visión e aprender a ver mellar e a saber ollar, desde os nenas
ata os que xa ternos. a mirada máis cansa, loitando contra todo tipo de enfermidade
dos nasos olios, pero tamén dos ollas do espirito e, por isa vos convidamos a le-lo

Ensaio sobre a cegueira de Saramago. Nesta liña felicitámonos por unha exposición
que puidemos ver e tocar no Centro Galega de Arte: "Outra Mirada" de varios
creadores con obras plásticas para poder toca-los invidentes e con textos en braille.
Ademais de poder "ver" tocando, atoparon folletos para ilustrarse sobre esta mostra
de arte.

Non queremos pasar por alto aquela

1 O DE
DECEJYIBRO DE 1948,
noite do

cando a ONU aprobo u ·a Declaracíon
Universal dos Dereitos Humanos. Foi un
fito histórico, aínda que só teñan un
valor moral, pero aínda queda moito por
facer, xa que en máis da metade dos
países do mundo hai presos de
conciencia, seguese a torturar nun de
cada tres e pode condenarse a marte en
máis de 95. Ouizais un dos avances máis
importantes na celebración dos seus 50

VENEZUELA celebra
eleccións presidenciais o día 6 nun
clima de grande expectación e. con
medo ó seu futuro

despoi~

do fracaso da

súa economía; só pendente do petróleo

cumpreanos. Sería a aceptación d.un
tribunal mundial contra os atentados a
·estes mesmos dereitos e que sexa
asumido por tódolos estados.
Reproducimos nesta data o cartel da
conmemoración dos 40 anos.

que enriqueceu uns poucos (o 3,60/o),
mentres a maior parte está mergullada
na pobreza (o 730/o). Despois daqueles
anos de riqueza (ata a década dos 70),
da que tamén se aproveitaron moitos

O TEMPO DE ADVENTO,

que comeza o derradeiro domingo de

novembro é un dos tempos fortes do percorrido cristián e convértese nunha
chamada a· pedir perdón tamén pala banda da lgrexa, polos pecados do presente e

dos nasos emigrantes, agora a inflación

tamén do pasado, así palas súas culpas nos séculas da Inquisición, XV e XVI. Na

do 400/o e un paro do 250/o afoga o

ilustración a representación en cerámica de Sargadelos, de dúas das voces máis

estado ... , pero o máis grave son as

iluminadoras do Advento, o profeta lsaías, que é a lectura preferida deste ano, o

diferencias que seg.uen a medrar: o 100/o

"profeta do consola" que vén a ergue-la moral caída do seu pobo, e o evanxelista

da poboación disfruta do 360/o dos beñs

Lucas, que presenta a Xesús ·como "luz das nacións". Cando xa está máis preto o

do país e o 100/o da riqueza ten que ser

Xubileo do 2000 urxe a sinceridade de xestos e feítos que transmitan a todos o

compartida polo 400/o dos máis pobres.

compromiso da lgrexa de manifesta-lo verdadeiro rostro do Deus de Xesús.

8'""'"""'"'
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GALEGOS ·DE POR VIDA
Cando est e número de lrimia chegue ós
subscritores, medio cento de galegas e
ga legas de distintas capas sociais terán
asinad o peran te notario o seu particular
testa ment o de manda galeguista para a
hora da marte. Será en acto público, no
Panteón de Galegas Ilustres, o 30 de
novembro.

A prete nsión dest e act o simbólico
exprésana os pro motores na carta que
f ixeron circular ent re eles e da que
esco lmamos estes parágrafos:

Manifestámonos en nome dunha ve/la
preocupación, que nos parece común,
que é a da escasa presencia do galega na
lgrexa. E, consecuentemente, da
cantidade de amigos galeguistas que no

A lingua
galega
e a mina
lingua
I

•

N

é que consideramos pertencer e a lingua ·
que queremos nos acompañe deica a
morte. Somos galegas de por vida.
Pretendemos que nese acto, que será o
-primeiro dunha serie que se repetirá por
todá Galicia, estea representada unha
Galicia moi plural '(trabal/adores e
empresarios, estudiantes e deseñadores,
xuíces e artistas, escritores e xornalistas,
departías e sacerdotes).. A pluralidade
pretende dar/le a este acto un clima de
integración, que impida o máis mínimo
· aire de sectarismo, pero tamén un aire
de firmeza sen perder nada de
cordialidade. Este acto intégrase dentro
da seie de actividades a pro/ dun
reencontro . da práctica litúrxica coa
galeguidade, que se deu en ·chamar
Bienio lrmandiño, é do que se ofreceu a
presi_dencia ó Episcopado Galega, que de
momento non quixo acepta/a.
Esperamos que esté acto axude a
desbloquear aquí/o que está bloqueado.
Galegas de por vida
Modelo de documento notarial a asinar
en Bonaval
Eu , .. ., nacido/a en .. . e. veciño/a de ... ,
f ii lo/a de ... e de ... (casado/a con ... , e

seu pasamento teñen dificultades para . pai/n ai de ... e de .~.). libremente e con
seren tratados na Hngua que foj a súa plena co nciencia do que fago,
non só para sacerdotes, senón tamén por
funerarias, floristerías ou funcionarios.
... Non acusamos a ninguén. Só
queremos expresar con respecto e
firmeza a nasa vontade ligüística para
cando chegue o momento do naso
pasamento. Queremos manifestar
publicamente, en documento público,
ante notario, e diante dos sartegos de
Rosalía e de Caste/ao, que a lingua
galega é a nasa lingua, a lingua do pobo
·· ··············e

DECLARO

amigos, ás autoridades relixiosas e civís
e ós servivios funerarios, que fagan en ·
lingua galega canto teñan que facer,
público ou privado, o.ral ou escrito.
Que, se terceiras persoas, sexan da miña
familia ou autoridades relixiosas ou
civís, t entasen impedi-la realización

Que a lingua ga lega é a miña lingua, a

desta miña derradeira vontade, pido a

ling ua

consid ero

calq uera ou t ro familiar, ou amigo que

pertencer, a lingua que quera que· me

do

pobo

ó que

t iver coñecemento deste m_eu desexo,

acompañe deica a marte.

que t ome tódalas medidas para facelo

Que, en chega ndo a hora do meu

cu mpri r. e,

pasamento, quera. que todo o rel at ivo ó

imposibilidade, que faga que se me

meu fun era l e enterro, incluidas esquela

enterre en silencio.

e lápida se as houber, se rea li ce

En Bonaval,· no Panteón de Galegas

exclusivamente en lingua galega , e po lo

Ilustres, · o trinta de novembro de mil

tanto pido á miña fa milia, ós meus

novecentos noventa e oito.

en

caso

de

absoluta

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

A SECESIÓN DE OUEBEC
O día 30 deste mes haberá eleccións en

militarmente

cumpre

opresor e malvado. A gran lei lingüística foi

Ouebec. Con case toda seguridade o partido
quebequés renovará o seu mandato. /so vai
a significar de inmediato o terceiro
referendo de secesión celebrado nesta
provincia francófona · do Canadá nos
últimos 18 anos. ·a tribunal Supre.mo
dictaminou que Ouebec non ten dereito á
autodeterminación unilateral, pero que se
hai unha maioría c/qra dos seus habitantes, ·
que o desexen, ambas partes terári que
negocia-la ruptura.

calquera outro requisito necesario. Ser:i

aprobada no ano 1977 polo primeiro

embargo, se unha maioría clara, ante unha

goberno do Partido quebequés que defende

pregunta

que para protexer un idioma, o francés, é

ocupado,

clara

nin

respondese

afirmativamente, o resto de Canadá

preciso limitar outro, o inglés. Esta defensa

veríase abrigado a sentarse a negociar con

do fran~és esténdese ós ámbitos da

Ouebec os termos da secesión, prestando

empresa, da . educación, etc. Esta cuestión

especial atención ós dereitos das minorías

lingüística

anglófonas e nativas.

de inmigración. Un dos criterios que se

En Ouebec existen doLis partidos principais:

seguen para selecciona-los emigrantes é o

o Partido Ouebequés (PO), cunha proposta

da prioridade daqueles que falan francés ou

6 Partido

o coñecen como os haitianos e algúns

Canadá ata fai pouco era considerado

Liberal Ouebequés (PLO), cunha proposta

vietnamitas. A outros como os portugueses

como un país modelo de convivenda entre

de continuidade federalista.

os

ou os latinos, en xeral, atribúeselles unha

dúas

lingüisticamente

primeiros, cada nación ten o dereito a un

tendencia a preferi-lo francés, en vez do

diferenciadas. Canadá ten uns 30 millóns

Estado, unhas fronteiras, unha lingua e

inglés,

comunidades

nacionalista e independentista,

Para

e igualmente

polo

que

clave na política

gozan

tamén

de

de habitantes, mentres Ouebec conta con 7

unha identidade.

preferencia.

millóns e medio. No Canadá o 84, 1O/o son

As razóns deste auxe nacionalista derivan

Toda esta situación fainos recorda - lo

anglofalantes fronte ó 42,9 O/o en Ouebec.

dunha

lingua

proceso que se aveciña nas negociacións

En Ca.nadá son franco-falantes o 31,30/o

francesa fronte á inglesa. Os datos actuais

pola pacificación de Euscadi e o debate

fronte ó 93, 90/o de Ouebec. Outras linguas

indícannos

se

sobre as propostas de autodeterminación

máis minoritarias son: o chinés, o italiano,

incorporou a Canadá o 250/o da súa

por parte dos partidos nacionalistas do.s

o alemán, o portugués, o ere e o inuí. No

poboación era anglófona. Esta porcentaxe

territorios autónomos históricos: Cataluña,

referente á relixión existe: ·un 460/o de

é agora do 180/o. En nome da supervivencia

País Vasco e Galicia. Penso que se impón o

católicos, un 300/o de protestantes e un

do

catolicismo

respecto á vontade maioritaria dos pobos e

240/o doutras relixións. A riqueza

e

ultratonservador e ·a reacción política

sempre, sexa cal sexa a solución, a

variedade dos. recursos naturais, que

controlaron a provincia de Ouebes ata os

tolerancia e o respecto con tódolos seus

proporcionan enerxía barata e materias

anos sesenta. O inimigo era o anglófono

habitantes.

complexa

francés

que

defensa · da
cando

un

Ouebec

primas, explican o alto nivel de vida dos
canadenses.
Ouebec, a provincia francófona do Canadá
xa votou dúas veces sobre a secesión. No
último referendo de 1995, houbo un 50,60/o
de nons, . fronte a un 49,40/o de sis.
Recentemente o Tribunal supremo rexeitou
a tese básica do Partido de Ouebec (PO),
para quen un resultado favorable sería
suficiente para unha secesión unilateral
lexítima. O alto Tribunal sentenciou que
Ouebec

non

ten

dereito

á

·autodeterminación unilateral, segundo se
define internacionalmente, porque non é
unha

colonia,

nin

é

un

territorio

_.

............ .
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VIOLENCIA NO FOGAR: HAI QUE CAMBIA-LO GUION
A violencia .doméstica é pan de cada día nos xornais. Non vale dicir -que sempre a houbo: diante da nasa
conciencia actual nada en absoluto pode xustificala. E ademais, tal como pon-ó descuberto nesta entrevista
Pilar González, do colectivo Alecrín, que exerce de directora na Casa de Acollida de Mulleres de Santiago, esta
violencia desenmascara a desigualdade de xéneros, o profundo arraigamento e pleno vigor da diferencia
entre. o que se supón que debe ser un home e o que se espera dunha mu/fer. Un ha diferencia que si é
desigualdade e que provoca relacións de predominio e dependencia. As mafleiras veñen despois.
Pilar, ¿como enfocar correctamente a

vontade dos demais. O que se procura

nós tragámo-la nasa agresividade, que

cuestión do maltrato e a violencia no

coa violencia é o poder.

é algo innato á persoa, pois ternos

fogar?Habería

E neste caso a cuestión do poder é
que

diferenciar

entre

agresividade e violencia. O propio da
violencia é querer obte-lo que se
desexa a través doutra persoa sen
desta.

A

as efermidades

importante ...

depresións,
Para entende-la causa ben, ternos que
falar do xénero. O xénero é todo ese

psicosomáticas,

dores

de

costas,

as
de

cabeza .... E, mentres, a agresividade
masculina é botada fóra. Así que o

e

cadro é este: a muller ten que atura-la

violencia

agresividade do compañeiro, pero ten

contar cos desexos, necesidades
espectativas

problemas físicos e psíquicos .... e veñen

apréndese. A violencia, ademais, desvía
ou anula a vontade e a liberdade da
outra persoa, é dicir, xusto aquelo que
nos fai persoas. É coma nos actos dos
terroristas, nos que estes intentan
impoñe-la súa vontade por riba da

o que se
procura -coa
violencia é o
poder

que traga-la súa.
Explica, por favor algo máis, esa idea
do xénero ...
Por esa lei non escrita, suponse que o
home

é

intelixente,

lóxico,

con

capacidade de mando, e o posuidor
natural do poder. Eses atributos de
xénero

conxunto

de

normas

favorecen

a aparición

de

e· valores

violencia, unha violencia que _pode

adquiridos que nos están a dicir qué e

manifestarse de xeito moi sutil, con

cómo ten que ser un home e qué e

manipulación,

cómo ten que ser unha muller. Así, a

sobreprotección,etc... Outras veces · é

chantaxes

afectivas,

feminidade suponse que debe ser doce,

máis evidente, a base de prohibicións,

acougada,servicial, submisa, intuitiva,

_
ardes -"pjdeme permiso"- etc ... e,

... e as calidades contrarias suponse que

desde lago, na súa manifes"tación máis

son as propias do outro xénero. E,

visible, na propia violencia física.

volvendo ó de antes, son calidades ·

Digamos que tende a ir de menos a

su posta mente

máis ...

masculinas

a

intelixencia e ... a agresividade.
Si, poderiamos falar dunha espiral que
Así que, a agresividade seica non é
feminina ...

_

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

vai de menos a · máis. Ou rompe a
espiral, ou non ten parada. En xeral, tal

Non, as mulleres debemos come-la

~orno

nasa _agresividade. A muller trágaa e o

eses roles masculino e feminino tan

ha.me cúspea. Así, os malos tratos están

marcados, na medida en que o home

servidos: Ademais, na medida en que

asume como propios os atributos do

está montada esta sociedade, con

Soledad González/Daniel López Muñoz - Paz Negreira
seu xénero, tenderá a ser, nunha

¿Que se debe facer di ante dun caso

porcentaxe

conc.reto de violencia no fogar?

elevada,

violento

coas

mulleres.

O primeiro é rompe-lo círculo da

Causa que se agravará, supoño, na

violencia, a espiral, que medra no

medida en que tamén a muller asume · silencio,

denunciar, ·non

o papel de submisión que se supón lle

consecuencias

corresponde ...

socia is

Cando nunha parella se coordinan tan

e

legais

psíquicas.

só

palas

senón

pola·s

Un

aspecto

importante disto último é qu·e o que
non se nomea non existe, non ten
entidade e, daquela, non se pode facer
consciente. Se non existe o problema

o· silencio é

. cómp)ice
coa s1tuac1on
presente

non se pode facer nada en contra del.
E nos aspectos sociais e legais ...
As consecuencias sociais do silencio
son terribles. O silencio é cómplice coa
· situación presente, pero tamén coa
futura. Aí diante están· os filias e filias,
que construirán un modelo de relación
e convivencia acorde co que viviron.

ben os dous pape is,

a. violencia pode

ser enorme, f[sica e psíquica, aí afunde
a súa base o coñecido "la maté po_rque
era mía".

Non hai que esquecer que, .

Hai

un

modelo

de

relacionarse

lamentable que tende a reproducirse.
E no aspecto· legal quera apuntar que

¿A onde pode recorre-la muller

unha vez que a muller poña ~ denuncia

maltratada en Galicia?

con eses presupostos, a familia pode

debe abandona-lo fogar, porque corre

ser, despois quizais do exército en

perigo a súa vida. Debe dicir no xulgado

1. Centros de información nas

tempo de guerra, a institución máis

por qué marcha da casa, para que non

sete grandes cidades.

violenta.

a acusen de abandono.

Número 900 400 273, as 24
· horas.
A policía autonómica, que deriva
os

casos

cara

ós

servicios

específicos.
Nas zonas rurais, os servicios
sociais de atención primaria dos
concellos, onde se derivan cara
ós servicos especializados.
As Casas de Acollida, que hai en
nove cidades e vilas galegas
Pisos tutelados que hai en varias
cidades.

e················
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POI AS NOSAS ROMAXES
MEDIEVAIS (XIII)
VALONGO, O LAGO E SANTA MARTA
Durante todo un ano estivemos camiñando xuntos de romaxe en romaxe, sempre da man dos nasos
trobadores e xograres: fornas ás terras de ~ui a festexar a San Tree~ón, subimos ó monte do Faro,
escoitamos as cantigas de Xoán de Cangas _de par da ermida de ·san Mamede do mar, agardamas sentados
na illa de San Simón, contemplamos ·a vizoso val da Amaía dende San Cecía .. _
. Para este último artigo
quedan tres santuarios non doados de identificar, polo que tamén existe a posibilidade de que se achasen
máis alá do río Miño, en terras portuguesas: San Salvador de Valongo, Santa María do Lago e Santa Marta.
SAN SALVADOR DE VALONGO
En Galicia hai dúas parroquias chamadas Valongo e unha
Valonga, pero en ningún caso teñen por. advocación a San
·Salvador.. A primeira, Santo André, pertence ó concello
pontevedrés de Cotobade; a segunda, San Martiño, ó ourensán
de

Cort~gada,

e a terceira, Santa María, ó lugués de Poi.

Ultimamente os estudiosos da nasa lírica medieval son
partidarios de situa-lo lugar de orixe do xograr Martín de
Padrozelos ou Pedrozelos, nas terras de Lugo e, en particular, na
freguesía de San Xoán de Lóuzara, atendendo a que alí hai unha
aldea chamada Praducelo, pois da súa obra, dez cantigas en
total, nada

s~

pode deducir.

San Salvador figura en varios poemas, pero só nun o topónimo
de Valongo, que corresponde -como adoita se-lo normal- a
unha cantiga de amigo, onde os protagonistas son os
namorados e a antagonista a nai da moza:

Madr', enviou-vo-/o meu amigo
[o]je dizer que vos veeria,
se ousasse, par Santa Maria,
se o vós ante fa/ardes migo;
se el vir vós nen mi per meu grado,
San Salvador mi seja irado
De Valongo, ca se foi el d' aquí
sen meu mandad'e noh me quis veer,
e ora manda-vos preito trager
que vos veja, por tal que veja mi;
se el vir vós nen·mi per meu grado, ·
San Salvador mi seja irado
Esei ben que non é tan ousado
que vos el veja sen vosso grado1•
SANTA MARÍA DO LAGO
Sucede igual que con Valongo, que hai parroquias galegas así
denominadas, pero ningunha con esta advocación relixiosa: San
Martiño (Maside), Sant~ Olalla (Xove) e Santiago (Valdoviño).
Pero pode ser tamén unha aldea ou un ·lugar, xa que, como

consta no poema, non é máis·que un ha ermida, e quizais mesmo
de pouca importancia. Téñense proposto varias hipóteses, dende
as que propoñen que debeu ser natural das terras de Rubián, _
en
Pontevedra, ata os que pensan que podería se-lo Johan

Fernandez de Lago que aparece nun documento do ano 1257,
correspondente á freguesía de San Salvador de Pedroso (Narón).
De Fernán do Lago, que así figura nos dous apógrafos italianos,
non se coñece máis que unha cantiga, na que a moza namorada
desexa ir á ermida de Santa María do Lago, pero non quere ir
se non agarda alí por elá o seu amigo, como lle canta a súa
"irmá":

D' ir a Santq Maria do Lagu' ei gram sabor
e pero non irei alá, se ant' i non fór,
irmaa, o meu amigo. .
D'ir a Santa Maria do LOgu' é-mi gran ben,
e pero non irei, se ant' i non ven,
irmaa, o meu amigo.

Clodio González Pérez
······.·······························.······················································································································································································································································

. Gram sabor avería [e] no meu cora~on
d' ir a Santa Maria, se i achass' enton,
irrnaa, o meu amigo.
Já jurei noutro dio, quando m' ende partí,

que non foss' a/' ermida, se ante non foss' i,
irmaa, o meu amigo2•
SANTA MARTA

Ou.ando m' el vir em Santa Marta estar
mu.i fremosa, meu amigo ben /heu
querrá fa/ar migo e non querrei eu;
enton me cuido ben d' el a vingar,
e por aquesto non tenh' eu en ren
sanha que sei onde verrá ben3.
Con estas tres romaxes quedan nomeadas tódalas que fig.uran

·Se das dúas romaxes anteriores case non se sabe nada, menos

nos nasos cancioneiros, en total 13, que se supoñen situadas en

aínda da de Santa Marta da que fala o xograr Pern de Bardia ou

Galicia, aínda que tamén algunha puidera acharse en terras

Berdia ou Ardia, aínda que este último non é máis que un erro

portuguesas. Aproveitamos este ano adicado ós tres xograis da

de lectura.. o que deu lugar a que se lle procurase como patria

ría de Vigo, Meendiño, Martín Codax e Xoán de Cangas, para

o lugar de Ardia, en San Martiño do Grave.

facer de vagar este percorrido por todas elas,

Agora, tendo en canta o topónimo correcto do seu apelido,

case sempre de mozas namoradas que unhas veces se laian e

suponse que viñese ó mundo alá polo século XIII na parroquia

outras bailan de ledicia, xa na arela do mar ou nas terras

de Santa María de Berdía (ou Verdía), concello de Santiago,

montañosas do interior.

poi? que poido pertencer ó grupo de hobadores e xograis

O ano que vén, o que pecha o século XX, a Real Academia

composteláns.

Galega acordou adicarllo a un grande xornalista e inspirado

acompañados

Unha capela adicada a Sant~ Marta haina en Santiago, situada

poeta: Roberto Blanco Torres. Del tamén habemos de falar: da

agora case d.e par da estrada a Pontevedra, na Choupana, único

súa vida, da súa obra e da súa marte ... Un emotivo percorrido

resto da leprosería de mulleres _que alí existiu durante séculas.

por Cuntis, A Habana, O Amida (A Peroxa), Galez (Entrimo) ...

A dos homes quedaba no outro estremo da cidade, na estrada
de Lugo, en San Lázaro. Deixo para os historiadores o confirmar
se a finais do século XIII, que é cand~ · se supón que viviu Pero
de Bardía, xa existía ou non esta casa de recollida de leprosas.

1 Cancioneiro da Vaticana, 846; Cancio~eiro da Biblioteca Nacional de
Lisboa, 1.241. Segundo a edición do equipo de investigación do "Centro
de investigación lingüísticas e literarias Ramón Piñeiro" : Lírica profana
Galega-Portuguesa, Compostela, 1996, p. 635.

A obra deste xograr que chegou ata os nasos días limitase a

2 CV, 893; CBN, 1.288. ldem, pp. 280-281.

cinco cantigas, todas elas "de amigo":

3 CV, 709; CBN, 1.118. ldem, pp. 804-805.
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ECOLOXIA

Anxo Maure

,

CATASTROFES ¿NATURAIS?
As recentes traxedia$ provocadas en moitos países do ·planeta e causadas por
fenómenos metereolóxicos fan recapacitar a máis de un, e tremer a moitos
máis, sobre os efectos causados polo ser humano nos ciclos que fan posible a
vida na terra e augurar, tal vez, un nada esperanzador futuro.
Por desgracia, e non sei se isto forma parte da trá~ica lotería da vida, unha vez máis tócalles ós
máis pobres sopor.tar secas, inundacións, tremares, furac~ns ... e as súas terribles secuelas de
fa me, miseria, marte .nun campo fertilizado xa .de por si por tantas guerras, roubos, inxustizas.
Uns aluden a Deus e ·outros á natureza, un sentimento de caridade' asoma con timidez os nasos
hábitos, mais ninguén se paraa pensar se todo o que acontece non é máis ca causado polo día a
día da nasa actitude belixerante co contorno medioambiental.
Este deserto que avanza e mata non será polos millóns de toneladas de chuvia ácida na que 3e
asenta o naso desenvolvemento, as chuvias torrencias no.n virán de fume dos nasos vehículos e
o efecto invernadoiro que provocan, non serán os furacáns a forza do naso odio contra a terra
que nos panu.
Os científicos nun ·novo cume dos países alertan, estes escoitan, fan declaracións de boas
intencións e ós poucos días esquecen calquera compromiso, mais non hai dúbida de que a
ferramenta, tamén neste caso para erradica-la agresión que se volta contra os máis pobres, pode
estar en nós: no día a día, nos hábitos de aforro enerxético, de medios de vida non agresivos co
contorno, de reduci-lo. naso desaforado consumo, de reutiliza-la nasa sabidoría e artellar
altern~tivas

serias e, sobre todo, en recicla-la nasa ética, esá mesma que limpa a nasa inquedanza
cando, ó ollar estas desfeitas, lles bot~mo-la culpa ás catástrofes ¿naturais? E quedamos tan
ledos.

FAI A.DOIRO NO ADRO

Xosé Chao Rego
-
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O CORDON UMBILICAL
No número 538 desta revista, Ali~ia -simplemente Alicia, máis nada sei dela-, solicita te11,1as q_ue serían
"causas. qu.e nos critican outras relixións coma: a ~alidez da 'tradición', a filiación divina de Cristo, a
'virxindade' da Virxe". Do segundo tema xa escribín, do terceiro heino facer axiña. Hoxe irnos ve-lo asunto
da tradición, _en efecto conflictivo.
Duri xeito moi simplificado, oímos

tempos, sen que teña que argallar unha historia sagrada que estea por

fa lar . de que os protestantes só

riba da historia profana: sobrenatural.

admiten unha fonte de revelación,

O Espírito é a Nai que xera cada día novas dimensións. Non abonda coa

a Sagr~da Escritura, e seica acusan . Biblia.· Pero a tradición padece 'o perigo, sobre todo dende o século
ós católicos de aceptarmos unha

pasado, de ser entendida coma simple e puro maxisterio eclesiástico. E

dobre fonte: tamén a Tradición.

non.

Un mundo pecho

O sangue das veas

Lam-entablemente,

a

lgrexa

O cardeal Cangar, antes de selo, escribiu fermoso libro: "A Tradición e •

católica veu concibindo, sobre todo

as tradic ións". Os conservad.ores e integristas -de hoxe non adoitan ser

dende o sécu.lo pasado, a vida da

tradiciona is, senón trad iciona listas. Distínguense pola súa supina

lgrexa coma algo fósil. Adoito dicir

ignorancia da historia, e quedaron paralizados -"paralitizados"-, nas

que, en vez de crer no Paráclito -

andrómenas do sécu lo x1
1x, po lo demais, por eles moi mal coñecidos.

Paracleto-,

Viven de tradicións resesas, non da Tradición viva.

divino

Asistente

continuo prometido por Xesús -o seu Espírito e do Pai, o Materno

Para explicar esa diferencia entre A Tradición e as tradicións, sírvome

Espírito coma alento para unha nova creación, pensou que era o

dunh.a imaxe orgánica: cando comemos, parte do manducado vai ás

"paralítico" e argalláronlle unha gaiola para que a Pomba estivese

veas e convértese en sangue vital; outra parte, logo de complicadas

tranquila. Sácabana cando lles petaba.

operacións nunha viaxe intestinal, vai parar a un lugar do que é

Segundo a teoloxía romana, a revelación rematou coa marte do

escusado falar.

derradeiro Apóstolo e habería un depósito de verdades, auga estanca

Quero dicir que os tradicionalistas de. hoxe viven unha tradición

da que eles, seica únicos sucesores dos apóstolos -papa e bispos-,

excrementicia que é unha traizón ó Alento do Materno Espírito. A

terían un cazoio. E cazolearon dabondo.

Tradición é coma un cordón umbilical que nos une a toda unha longa

Contra isto reaccionou Lutero e demais reformadores protestantes, e

historia de testemuñas, mulleres e homes dos "bos e xenerosos".

levaban razón: R_
oma nin tan sequera permitía a lectura da Biblia ós

Mentres o tradicionalismo é parásito, fósil, un encordio, a Tradición, en

católicos, e a proba máxima é que non estaba permitida a súa

cambio, é r_evolucionaria: non é prisioneira dun século ou dun

traducción ás linguas vernáculas. Xa se sabe, quen lía a Biblia era ·

Maxisterio. É libre coma un ·paxaro, coma esa gran Pomba que, no

irrem·isiblemente protestante. Ademais, facían unha lectura libre -o

principio da creaciór:i, sobrevoaba as augas para incubar ese gran Ovo

libre exame das Escrituras-, sen tutela eclesiástica.

cósmico do que

O útero eclesial

Pomba é o atributo de Venus, deusa do Amor.

fala~

algunhas culturas relixiosas. En definitiva, a

Os protestantes tamén caeron no abuso do uso bíblico. Quizais non se
decataron de que a Biblia non é tampouco un fósil, senón unha historia
viva dun pobo feíto de tradicións. Acaso non calcularon que tamén a
Biblia que eles utilizaron foi "víctima" dun maxisterio rabínico.
·considerar que a Biblia é a única fonte de revelación, é condenar ó
pobo ·cristián a pasar sede, porque non hai posible palabra escrita que
poida dar resposta dunha vez . por todas ás cuestións que vai
formulando a historia.
O Materno Espírito está creando cada día novas dimensións, e a
revelación non está encerrada nunha caixa preciosa coma un tesauro
a gardar. Máis ben é algo a gastar cada día. A historia vai camiñando
e o crístián vai lendo, nesa única historia, profana, os· sinais dos

As xeracións no seo de
Ab raham (s.Xll)

e . . ... .. ..
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NO ENTERRO DE MIGUEL
Aínd a que con certa tardanza, traemos aquí a nova do
pasamento de Miguel "Tranquilo". O enterro, celebrado en
Ferro!, foi un acto sinxelo no que Tori dixo unhas palabras e
Xoán Rubia cantou, a cape/la, dúas estrofas do Kumbaia. Lago,
e mentres se introducía o cadaleito no nicho, un gaiteiro, dende
a distancia, tocou o himno do ·antigo Reino de Galicia. Bernardo
García Cendán compuxo tamén este texto a modo de "oración"
para ler antes de que Miguel fara enterrado.
No enterro de Miguel "Tranquilo".
Señor, Deus, naso Pai,
Aquí deixámo-las nasas palabras
-a nasa palabra de respecto
de cariño
Pon, Señor, as nosa·s palabras quentes de amigo

de· amorsobre este carpo onde Miguel

á beira de Miguel.

nos deixou ve - la forza da súa vida,

El foise, levando consigo a melodía que nunca escribiu.

sobre este carpo co que amou e foi amado.

Ti farás, Señor, que escoitemos esa música

Agora este carpo, canso e sufridor,

no máis fondo de nós

vai descansar no seo da Nai-Terra que el tanto amou,

cada vez que digámo-lo seu nome

e alá, na distancia, escoitará o bruído do mar de Ferrolterra.

e fagamos así, coa nasa memoria, ·que a súa vida permaneza.

Señor Deus, aquí deixámo-las nasas palabras

E máis alá da nasa memoria

para que Ti as poñas ali, no fondo do Misterio

Ti', Señor, gárdao na túa

onde teñas acubillada a vida de Miguel,

e así a melodía da súa vida será eterna.

onde gárda-las vidas de todos nós.

Pon agora no naso corazón a paz, a esperanza .. .

Es Ti un Deus misterioso:

E que o canto dun amigo, Xoán Rubia,

nunca saberemos por qué Miguel tivo que se ir tan cedo

caia como chuvia mansiña

nunca saberemos por qué tivo que soportar, tranquilo,

SC?bre ese lugar do naso corazón

tantador

onde gardámo-la memoria dos amigos.

Nunca explicas ...

Miguel, descansa na paz.

Pero Xesús ensinounos que ti gardas con amor de Pai,

Ferro!, domingo 20 de setembro de 1998.

preto do corazón, tódalas vidas que amamos.

Bernardo García Cendán:
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ORACION DO NADAL .
Estamos tan afeitas a celebrar cada ano o NADAL do SEÑOR,
que este acontecemento moitas veces xa non nos impresiona
como debera. Deberíamos valorar máis esta presencia de DEUS
FEITO HOME.
Por comparanza, poderiamos nas familias, os pais, traerá
memoria o nacemento do naso primeiro filio, realidade viva da
nasa entrega e. amor:
- con que impaciencia, ilusión, agardabades ese
momento.
- con que gusto preparabades tódalas causas para
cando o fil liño nacese_ berce, roupiña, ...
- cando naceu, ¡que ledicia! Avisa-los familiares,
dicirllelo ós amigos, ... para compartí-lo vaso contento.
-converteuse o meniño no centro das vasas vidas da
casa, da familia .
.- o ritmo da vasa vida cambiou ...
Deus Pai dende o principio manifestou de moitas maneiras o
seu amor por nós. E por se algué·n non se decatara, "no tempo
oportuno" di a Biblia, da nos visiblemente o froito do seu
amor: NACE XESÚS. Nace por nós. Nace para nós. Deus
tómanos a nós, humanidade, para nos da-la súa divindade.

Agradecidos invocámoste dicindo_ Gracias Xesús de todo

Busquemos estes días o má is importante, o valor cristián do

corazón.

que celebramos:

TODOS. Gracias Xesús, de todo corazón.
DESCUBRIR e SENTl-LA SÚA PRESENCIA
ENCONTRARNOS CON EL.

Non quedemos só no folclórico, nas causas externas. Usemos

PAi ou NAI: A Ti, Deus Espirito Santo. Que nos deches a
. coñecer este grande misterio de Deus feito home para nós,
dicímosche:· loado sexas Señor eternamente.

todo isa, si, que a nasa cultura inventou para estas festas
como medios ou axudas para nos ambientar e poñer en
situaxión de VIVIR e MANIFESTA-LO MISTERIO que

TODOS: Loado sexas Señor eternamente. PAi ou NAI: A Ti, Virxe .Marra, que coa ~ú? colaboración

ce lebramos, con sentimentos de agradecemento, contento,

fixeches posible que Deus compartise a nasa condición

alegría compartida.

humana, para facernos compartí-la súa condición divina,

Deus quixo manifestarse e darse a todos en XESÚS.

pedímosche: Santa María Nai de Deus, raga por nós.

ORACIÓN PARA O DÍA DO NADAL

TODOS: Santa María Nai de Deus, raga por nós.

·

PAi ou NAI: A Ti, Deus Pai, que un día como o de hoxe,
cumpríche-la túa promesa enviando ó mundo o teu filio;

(Rezo por todos da oración do NOSO PAi, ou cántico
dunha panxoliña.)

gabámoste dicindo: BENDITO SEXAS POR SEMPRE Señor.

-Antes da cea ou do xantar familiar.

TODOS: Bendito sexas por sempre, Señor.

-Sentados ó redor da mesa ou diante do belén.

PAi ou NAI: A Ti, Deus Filio Xesucristo, que un día como o de
hoxe naciches feito home, para se-lo naso salvador. ·

-Feito con moita seriedade.
PARROQ.UIA DO DIVINO SALVADOR DE POIO E A CAEIRA
e
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O CANTAR DO IRIMEGO

Tintxu
VINTEANOS
Cando se aprobou a Constitución vixente, todos eramos máis novas e
algúns dos lectores desta revista non naceran. Por isa convén pararse
un momento a pensar neses vinte anos, nuns días en que o mundo
político oficial celebra esta singular liturxia ó redor da Constitución.

· 1. Os obreiros das imprentas
o texto escrito facían
letra a letra, tipo a tipo:
tipógrafos lles dicían.
2. Ó compoñeren un libro
xa eles o tiñan lido
e por isa o tipógrafo
era un home instruido.
3. Tal sucedeu cun obreiro

Lembremos que no referendo de 1978 os
partidos nacionalistas galegas non deron a
súa aprobación, con diferentes matices, ó
texto constitucional. Desde os que votaron
en contra ou non votaron ata os que se
singularizaron -pedindo o voto en branca.
Pero os grupos que tales ideas defendían
non chegaban . ó dez por cento dos votos

a ese pai do socilaismo

da fin ·da España "una, grande y libre",

chámanlle Pablo Capillas.

magníficos que o acompañaban no cartel electoral.
Os socialistas daban daquela o seu primeiro paso ó fronte dentro da · súa
"normalización", renunciando ós ideais republicanos e á reforma á fondo da estructura
do Estad o, ó seu teórico federalismo. Tiñan daquela xa ben

avanza_d~

o proceso de

fusión, aq uela grandiosa concentración parcelaria de siglas, que deixou so en pé ó PSOE.
Pasados vinte anos, ternos agora a Manuel Fraga como presidente dunha comunidade
autónoma, defendendo (ó seu xeito, desde logo) a súa lingua e cultura, e mesmo a súa
autonomía de xestión financeira e doutros asuntos xerais. Aínda que segue
conside!ando que España é o único importante, admite tamén ·que Galicia é
igualmente importante dentro desa España.
Os nacionalistas seguen poñéndolle reparos á Constitución e agora cantan coa
simpatía e colaboración de cataláns e vascos, no anceio de amplia-las competencias
das nacionalidades; mesmo queren facer de Europa un eido de batalla para tales
demandas, deixando_de lado a idea dun bo sector que consideraba a realidade europea
coma un inimigo seri piedade.
Mentres os socialistas perderon un tanto o rumbo e quedaron atrapados, logo de
renunciaren a moitas das súas ideas de progresismo e recoñecemento dos intereses
dos pobos e nacionalidades e botaron milleiros de litros de auga sobre o seu
andan

buscando

supera-la

orfandade- do .

antigaleguismo de Francisco Vázquez, sen saber se inspirarse na estrela emerxente de
Maragall, do brazo de Borrell, que non ten unha imaxe tan clara de federalismo.
Estas liñas políticas puxéronse mesmo de rrianifesto no debate presupostario do
Parlamento Galega. Curiosamente, boa parte da discusión centrouse en saber cómo
deben financiarse as comunidades autónomas, reproducindo a este respecto as
grandes liñas sobre a organización autonómica do Estado.
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5. Por iso ó patriarca

seus "fillos" e súas "filias"

aspiraba a integrar dentro da nova democracia a estes sectores, empezando polos sete

Agora

e fun9ou o socialismo;
foi crente e endexamais
renegou do seu bautismo.

Pola banda aposta, a da dereita temerosa
tamén houbo votos en· contra, malia ós

federalismo.

4. Chámabase Pablo Iglesias

nas eleccións xerais e municipais do 79.

esforzos do emerxente dirixente dos conservadores d·emocráticos, Manuel Fraga, que

proclamado

que nacera no Ferrol
que de tanto traba llar
non se puxo "cara al sol''.

6. Se Pablo Iglesias-Capelas .

erguese hoxe a testa
os actüais socio-listos
augaríanlle a festa.
7. Un partido clandesüno

foi con moito sacrificio
durante bastantes anos ·
sen claudicar no .gran vicio.
8. Pero nos anos Oitenta

fixéronse co poder:
máis axiña do esperado
deu o partido en feder..

9. Non soamente abusaron
aconchegándose ó centro;
adema.is algúns roubaron
metendo a podremia dentro.
10. Renunciaron ó ideal
de seren federalistas
e hoxe fanse inimigos
dos que son nacionalistas.

11: En Galicia, señoritos,
sonvos de orixe urbana
e mesturarse co pobo
seica non lles dá a gana.
12. En Madrid andan a paos
· entre Almunia en mais Borrel.
¡Pobre Pablo Iglesias, pobre!
¡que trato lle dari tan cruel.

