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O NADAL, ÓUTRAMENTE Pacía

falla que Xesús nacese en

Belé~

para ser sucesor do

CONTOS DE NADAL.

rei David. Cumpría que Herodes fose tan sanguiñento

O Dani pequeno
quere ser de maior butaneiro. A culpa tena o señor Juan, todo un

liquidando Inocentes como o fora o faraón que. trataba

profesional. De feíto, eu tamén, ·cando sexa maior, quero ser

de exterminar hebreos matando as súas crías. Era

coma o Juan. Cando se enterou da vocación do cativo, ademais

preciso que a Sagrada Familia baixase a Exipto para

de intentar conyencelo de que nunha oficina se vive mello.r,

que Xesús fose un novo Moisés que, morto Faraón-

ofreceulle . montar no camión, pero o aprendiz tivo un

Herodes, emprendese a ruta de liberación do Éxodo,

trasacordo e recuou. Desde aquela quere ser tractoreiro, aínda

pois "de Exipto chamei o meu fillo", proclamou

non oficinista. O Juan évos así, todo servicio, como se iso fose

Oseas. Tiñan que vir, ademais, ns sabios de Oriente,

o máis natural do mundo, coma quen respira ou canta, un acto

astrólogos que pensaban que os humanos nacen con

¡Tranquila que sen
butano non has quedar! ... ¡Ai Juan, xa pasou por baixo e
esquecín quitar parafóra as bombonas .... ! Nada muller, déixate
ir que xa chas quito para fóra, que sen butano non has
quedar!¡Ai Juan que aínda non teño a alta da instalación! ¡Xa
che busco eu maneira de que cho veñan mirar, que sen butano
non has quedar...!
E de ser muller, coma a
señora María, a que me
veride as rabizas e os
grelos en Deixebre .
U nha profesional da
amabilidade. Damos
preciosos, a mada a 75,
prezo de cliente,
" porque levo conta dos
clientes, que xa hai ben
tempo que mos leva" e é
certo, ben anos, aínda
Os pastores de Belen éranvos algo así
que, ben mirado, veño
parando tres veces ó ano, pero ela quédaseche coa cara e coa
voz, métete na base de datos e pasas de contado a formar parte
dun privilexiado clube de clientes: "deixe,deixe, de aí non llos
dou, que eses andan ó sol, voulle logo por outros a dentro". E,
afeito un ás trapa.Hadas de propaganda, non para de abraiar
cando, despois dunha xeada, me ten dito, ... ¡ai, vanlle moi caros
hoxe, a vinte cincopesos o mafiuzo .. .! E un lévaos igual, claro,
pero moi reconfortado pola estima e a consideración que hai
nesa ducia de palabras.

cadansúa estrela, e viran a Estrela do Neno, pois aquí
había algo máis ca Salomón, a quen tamén viñera
v1 ita-la raíña de Saba.
O evanxeos da Infancia, debidos a Mateo e Lucas,
on a parte máis serodia da construcción evanxélica.
Non on contiños puerís, senón lendas madurecidas
p la

reflexión

teolóxica

que,

seguindo

o

pr c d mento rabínico do midrax, xénero literario. de
at qucs

emprega lendas e moita fantasía,

f rn cía un tratamento teolóxico dunha infancia da
que nunca ninguén soubo, nin tan sequera os
familiares mái e trictos do Heroe, no que se refire a
e te relatos marabillosos.
Se a lectura de Mateo é máis teolóxica, a de Lucas
re ulta máis política e máis expresiva na liña da
liberación, mesmo facéndose máis presente o xénero
feminino -María, Sabela, Ana-, e senda máis
insistente a presencia do Materno Espírito. O
elemento popular está presente, tanto individual en
laicos coma Simeón e Ana coma colectivos neses
pastores

que representan o elemento campesmo

presente en moitas epifanías de deuses pagáns. E,
obre
todo
dous
himnos· de liberación
extraordinarios: o Benedictus de Zacarías, membro do
baixo clero e pai do Baptista, e o incrible Magníficat,
himno dos pobres que Lucas

pon nos beizos de

María. Todo remata facendo de Xesús un sabio, máis
ca Salomón, que, chegando á maioría de idade, ós 12
an

dialoga no Templo co doutores da Lei ..

reflexo e espontáneo. Ten unha frase:

E andan agora con cursos de marketing, calidade, eficiencia e
q~e,

E ... ¿qué terá que ver todo i to con que brinquen e

atención ó cliente. E, é

bailen o

quedar profesionais coma estes de quen aprender.

peixe

e coa

caralladiña

románticas

claro, por aí adiante non lles deben
~ente

ti mulada poe intere e comerciai ?¿Que terá que

preparada, a nivel galego, para facer ben o que fan. Así que

ver cunha en ibl ría chea de audade ó servicio do

case é cousa de recupera-lo costume do aguinaldo, ou .- se

deu Mercurio máxime nun tempo de culto a e e deus

queredes, do incentivo en forma de premio anual á calidade.

M r ad d que

···············e

O TRASNO

mo

nó-lo mercenario ?

Os pastores de ~elén éranvos unha cousa así. Feliz Nadal.

BOANCJVA
o

Manolo Regal Ledo

ECO

A NAI DO MEU SEÑOR
1

Coma. unha humilde labrega
con zocas de caña e medias
é a nai do meu Señor.
Un rostro de pan dourado
cuberto con pano galano
tena a nai do meu Señor.
Con mans de traballadar·a
dentro da casa e por fóra
anda a nai do meu Señor.
Os pés que corren lixeiros
levando o ser:vivio primeiro
son da nai do meu Señor.
A ledicia dos sinxelos
lonxe de trampas e enredos
pana a nai do meu Señor.
O ventre que foi preñado
facéndose a Deus entregado
é da Nai do meu Señor.
A ledicia do oprimido
0

feita de pan compartido
búscaa a
. nai do meu Señor..
A nai que para en Belén
e aloumiña o seu recén
é a nai do meu Señor.

A CLAVE i Xoán C. Rodríguez Herranz
TEMPO DE AGA.RDAR: Is 7, .10-14
A época de advento. e invernía convida a

Deus") é o Emmanuel, a excepcional

cruz. Ela acompañou, na fe e na espera, o

intervención de Deus. Non hai máis, o

nacer da comunidade. A súa asunción en

resto é fe. Ou o tomas ou o deixas.

Deus é o·preludio da resurrección final de

Esa "almáh" fixo historia. Os xudeus de

tódolos que eren e perseveran.

Alexandría traducirían "parthenos", moza

Se vos decatades, a causa vai de fe,

solteira, e a Vulgata "virgo". A relectura

sempre, pero tamén de permanencia. O

cristiá fixo dese oráculo unha profecía

vello Lutero, nunha das súas intuicións

sobre a Virxe María. · Quizá moveu a

cristiás f.eitas palabra bíblica, dicía no

libertade e xunguirse a Asiria como

aqueles

intención

verso 7,9: "Glaubet lhr nicht, so bleibt lhr

vasa lo.

toda

catequética ou apoloxética pero hai

nicht". Traducindo toscamente: "Non

radicalidade: non é hora de confiar en

detrás desa relectura algo máis fondo cá

cn~des,

Asiria, é hora de aguantar e confiar en

"nai do home divino" helenista. María, a

pasan

Deus, a hora da fe. Acaz retruca: que me

cristiá prototípica, éo en base á súa fe.

políticos. Flúen as xentes, danse de

dean algunha pro.ba, un éxito, un milagre

Ela soubo crer e perseverar no Si

baixa ... Se cadra pódese dicir, á inversa,

e crerei. E lsaías: non ha¡ máis proba cás

receptivo do do~ de darse. Ela posibilitou.•

que non permanece o que non tiña

ler este precioso oráculo isaiano do
Emmanuel. Estamos no ano 731 a. C.
Asiria vai en serio a por todas. O Rei Acaz
ten .que elixir entre unha federación de
defensa (Siria .. Samaría) ou a guerra
contra esas .naci.óns limítrofes que o
apremian. A escapada contemporizadora
é aliarse co "imperio",
Isa ías

p~rder

expón

dignidade e
con

cristiáns

unha

non permanecedes". Pasan etapas,
moldes

relixiosos,

sociais

e

promesas de lavé; un resto . quedará. A

co seu crer e perseverar feito vida a carón

dentro fe. Coma María, coma lsaías,

"'almáh", a raíña moza acabada de casar .

de Xesús, o Magníficat: o programa

tamén nós estamos en estado de espera ,

co herdeiro, está encinta. O seu filio, o

subversivo do Reino. Ela estivo, soubo

levando,

estar, crendo e perseverando, a carón da

perseverancia, a nasa fe.

· futuro Hiskía ("o filio moi querido de

nos

vasos

de

barro

da

o····· -··. ···

APENEIRA
GLORIA FUERTES axudounos a celebra-las festas con creativida.de e
alegría. Fóisenos o 27 de novembro, pero deixounos esta panxoliña inédita "falan os
pastores" para este Nada!. Esta "amiga dos nenas" compañía estes versos que saben
a gloria e que traducimos:
¡Xa está ben que se vai xear!
Tanto adora .:. 10 Chaval
e ninguén ten raigaños
de darlle os seus propios panos
as súas saias ou a súa moral.
Tanta mirra e tanto incenso,
- penso que ninguén o quere-.

O FOGAR DE SANTA
ISABEL de Vigo é unha mostra

Fíreme a súa tiriteira,

viva da loita pala dignidade da muller

nesta noite tan bruta.

no naso mundo, as monxas que o

¡Rapaces traede viruta,

sosteñen acollen nais solteiras,

irnos facer unha fogueira,

separadas, viúvas; por exemplo, as

antes de qu e nos morra de frío a

adolescentes que escapan da casa

Sa lvación!

porque agardan un filio: acomp.áñanas ó

e El espido no penso

médico, están con elas no Hospital,
Estribillo:

procu.ran que volvan ó seu fogar de

¡Xunta de tódala s bandeiras

sempre e mesmo lles axudan a buscar .

e facede unha manta tola

traballo. No centro cantan con 12

porque Deus está en pelotas

habitacións para mulleres pero tamén

dende que veu ó Portal!"

50 prazas· de gardería infantil para os
pequenos que teñen as súas nais
traballando e necesitan deste agarimo.
O fogar está na Avenida do Doutor
Carbal, núm. 33.

O naso

PORTAL deste ano é un relevo barroco (S. XVII) que representa

unha

"Ado ración dos pastores" nunha rriadeira policromada, tanto a Virxe como san Xosé e
o Nena nun primeiro plano e o pastor rezando, a mula e o boí nun segundo, son
froito dunha gubia enchoupada de expresividade e realismo. Podémolo contemplar
no Museo Provincial de Lugo.

ALE:XAMDR~

*BLóAVE:DA

O ENCONTRO DE ASOCIACIÓNS CULTURAIS
que ten lugar en Gandarío os días 19 e 20 quere ser un relanzamento da Federación
nun noivo marco nas relacións coa administración pública así como un compromiso
na defensa do naso patrimonio, lingua, e nunha lectura distinta ós fastos do
Xacobeo e da capital cultural europea do 2000. Convoca este encentro a C.C.

_

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

Alexandre Bóveda da Coruña .

Alfonso Blanco Torrado

O NOSO IDIOMA sempre foi

moi mimado entre os grupos de galegas

que v·iven en Euscadi: Xa son varios os centros que editan revistas: Estadea de Pasai
Antxo, O Xistral de Barakaldo, Espalladoiro de Llodio, etc., pero agora o xornal Deia,
próximo ó PNV, dedica unha sección en galega os terceiros venres de cada mes a
temas puntuais, se en outubro foron os magostos, en novemvro as matanzas do
parco e no Nadal pensamos que vai se-lo traslado dos restos mortais de Crecente
Vega á súa terra. A pluma áxil e con capacidade emotiva do profesor de Deusto e
historiador Pepe Estévez é a que sorprende cada xeira c'un novo trazo da nasa
cultura e tradición.

AS COMUNIDADES
DE MONTES
VECIÑAIS EN MAN
COMÚN estanse a xuntar entre
outras causas para que Facenda non
impoña un tributo sobre estes
espacios con obxectivos sociais. Son

Organización Galega
de Comunidades de Montes
Veciñais en Man Común

3.200 comunidades das que .400 están
a face-la "Organ~zación Galega de
Comunidades de Montes" que se
constituirá en Vigo o 16 de xaneiro e
queren marca-las diferencias coa
Asociación Forestal de Galicia que
tamén serve a intereses particulares.
Nesa data unificarán criterios e
botarán a anda-la asociación, tamén
·presentarán o número dedicado a este
tema de "Cooperativismo e economía
social", farán unha homenaxe
póstuma ó xuíz Daniel García Ramos e

Tememos que a PITA

MONTE no~

DO

nos acompañe coa

súa música e as súas cores neste Nadal

escoitarán a palabra emotiva do

e voltará o murmurio disonante do

escritor Manolo Rivas. Enderezo:

reparto de culpas. Os máis culparán os
depredadores, pero a verdade é que
somos os humanos os que estamos a
desface-lo acobillo de acivros das pitas

A ASOCIACIÓN SOLIDARIEDADE MÉDICO
PAULINO PÉREZ - Mendaña se.gue fiel ó compromiso feito o d·ía do

do monte coas nasas incursións masivas

seu enterro (26-Xl-95) de que o que el comezou non debe morrer e aí están a segui-

diferentes especies de animais e plantas

lo seu traballo. Este médico "de grande humanidade" que gastou a súa vida a pral

conviviron sempre, somos.nós os

dos máis débiles de ·Galicia, Mozambique, Chiapas ... e tamén na defensa dunha

intrusos quse desfacémo-lo ambiente

sanidade pública é lembrado agora nesta asociación co "Premio Solidariedade", que

con "pistas" que non son necesarias con

foi para tódolos colectivos que traballan coas mulleres maltratadas, e co boletín

árbores que non son do medio e cos

"Solidariedade". Tamén teñen en mente a publicación de toda a súa obra e do

nasos ruidos e lixo. Axiña deixarémos de

material do seu labor. Oueren promove-la tolerancia, galeguidade, multiculturidade e

ve-la pita de monte ata en pintura

a defensa dos parados, anciáns, menores ... (Pontedeume, teléfono 981431529).

como nesta ilustración.

p.olos Aneares e outros montes; as

.

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

ACTUALIDADE
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SER POBRE EN GALICIA: MÁIS DIFÍCIL AÍNDA
O valedor do pobo deulle á política social da Xunta unha vareada polo rotundo fracaso das súas medidas
anti-pobreza, plasmadas na leí da RISGA. Non é a primeira vez que o Sr. Coro lle dá un toque ó partido
gobernante, demostrando non só independencia de criterio fronte ó poder -o cal en Galicia é auga bendita e
pedro preciosa- senón que ademais demostra estar moi ben asesorado.
O salario social: unh~ célebre polémica.

O caso é que, ·a pesar das resistencias de

tiñan présa en ·asinar e presenta-lo logro

En febereiro de 1989, o goberno Vasco dá

dona Matilde, a causa xeneralízase:

d.iante

un golpe de man na política social da

Navarra, Madrid, Andalucía, .... ninguén

apresuramento e na falla de asesoramento

península e inaugura o salario social de

quere quedar atrás diante dos seus

técnico

Euscadi: establécese un nivel mínimo de

electores.

radican os defectos básicos de ca'néepción

ingresos considerado

En Galicia tamén xorde a polémica. Os

. da Renda de Integración Social de Galicia,

sindicatos inclúen o salario· social galeg9

defectos que subsistiron ata agora. Aínda

nas súas reivindicacións. Pero a causa vai

máis,

imprescindible(

420.000 ptas. ó ano para unha parella;
480.000 se teñen un fillo;etc ... ). A
administración complementa os ingresos
dos que non cheguen aí, xusto ata ese
nivel.

Asegúrase así un mínimo de

garantía socia l.
Crease unha susbtanciosa polémica co

d~

opinión · pública.

das

na

organizacións

práctica

Nese

sindicais

unanimidade das

a modo. O 17 de febreiro, xusto un ano
despois de vir funcionando en Euscadi
con razoable éxito, o daquela Conselleiro
de Traballo e hoxe Alcalde de Vigo,
Manuel Pérez, trataba de razoa-las súas
resistencias: O salario social poderío

ministerio de Matilde ·Fernández(PSOE)

desincentiva-lo emprego (Efe,.17.02.90)

que, nun alarde de inxenio, di que ós

Un aborto de lei

pobres hai que /les ensinar a pescar e non

Pero era difícil resistirse. En xuño de 1990,

dar/les un peixe. Os vascos replican:

nace a RISGA, non no parlamento, senón

mentres se /les ensina a pescar, hai que

na mesa de concertación social. Goberno

/les dar de comer.

galega e sindicatos, por diferentes .motivos

os pobres
non _son
pr·ecisa mente
un grupo de.,
pres1on
opinións posteriores albíscase que, naquel
remate de p·rimavera do ano 90, Gil Sotres
coloulles un portentoso gol ós sindicatos.
Porque ás veces non chega coa boa
intención.
Pouco

máis tarde, ese acordo cos

sindicatos, unha vez articulado como lei,
e relido á baixa (12 pagas e non catorce,
a

exclusión

prostitución, ..),

polo
pasa

exercicio
a se-lo

da
tí tu lo

primeiro de lei de medidas básicas de
inserción social. O trámite parlamentario
foi iso, un trámite, máxime cando levaba
o marchamo de lei pactada.
Non había un estudio previo (fíxose
despois, por unha empresa catalana,
¿para qué,?), pero había un temor a unha
~oladeira
Requisitos imposibles fan que a lei contra a exclusión cree exclusión .

. . . . .... . .e .

de pobres que desequilibrara os

orzamentos. A solución foi recolectar

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs .: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04

A pobreza galega
tería trazos
particulares que non
se deben abordar
con "políticas de
imitación"
movers~.

requisitos de tódalas leis e multiplica-la

sufridamente nun sitio, sen

súa esixencia.

que

Á volta dun ano, a propia administ ración

(fóra os transeúntes) e leve 5 anos

recoñece a necesidade de cambia-la lei e

empadroado (fóra os sen papeis). Que

no 92 é o propio Fraga o que promete

viva en fogar de seu (fóra os filias

cambiala. Agora vólvese fa lar do tema,

crónicamente parados), pero en chabola

pero os pobres non son precisamente un

miserenta, xa que se é en casa ben feíta

grupo de pesión.

seda propietario de ·bens que indicarían

O pobre risgoso : un raro especíme.
propio valedor do pobo que hai pobres·
normais

-disque

máis

botado raíces durante 5 anos

· medios materiais suficientes. E adema.is

A RISGA ·descubre, á luz da análise do
galegas

te~a

no

de

de pobre e ancorado na súa chabola,
deberá ten un comporta mento sen chata:
non

poderá

prostituirse

nin

pedir esmola,

(seguimos

nin

restando

colectivos). Pero ademais, ten que ter

agora o

Valedor do, pobo

. denuncia que
a ·poi ítica socia 1
da Xunta é
propaganda

polo menos 25 anos -fóra os mozos/as
sen emprego- e. como guinda, terá
probablemente que desterrar, agachar ou
mentir sobre a súa familia, porque, se ten
algún familiar directo con traballo ou
algún posible, non o ten nada doado.
Así que a.gora o Valedór dixo unhas
cantas verdades. Como que os políticos
de despacho pensan que a xente xa

100:000- e pob res risgosos, unha minoría

coñece as leis só por publicalas no DOG;

que, no mellar dos anos, non chegou ós

que os excluídos aumentan entre outras

3500.

causas porque os exclúe a propia lei, ou

Un pobre vulgar apenas pode acceder á

que a política social máis ben e sobre

RISGA sen facer algunha trampa. Ten que

todols é unha propaganda.

s~r pobre de miseria, pero afincado

Boa vareada.

~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax :
981 - 58 18 88
~~ Provenza, 27 4

0000·0 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
(~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf. : 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 31 O48 30
~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
f~ Dolores, 55

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

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13

~~ Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
~~ Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918

Redacción

- ···············

ENTREVISTA
,

COMERCIO XUSTO,. ALGO-MAIS QUE COMERCIO
O 11 de decembro de 1995 un grupo de lugueses decidiron abrir unha tenda de Comercio Xusto na que
venderían productos feítos en pqíses empobrecidos en cooperativas que respectan ó ser humano e ó medio
natural. Estas cooperativas procuran recupera-la dignidade do trabal/ar, dignidade perdida pota explotación
á que se está vendo sometida unha gran parte da poboación mundial para satisface-las necesidades dun
reducido mercado de consumidores. Hoxe fa/amos con Clara Raposo e Gerardo Castedo,
dous dos· fundadores desta tenda.
asesorar proxectos semellantes. Esta foi a·

común, construíndo algo onde nada había.

etapa máis árida pois continuamente nos

IRIMIA: A bisavoa da miña filla sempre di que

cuestionabamos cómo facelo, se poderiamos,

quen ten tenda que a atenda, ¿quen atende a

cantos cartas necesit ariamos, quen faría

vosa tenda?

mellar cada papel, ou sexa ... un tremendo

GERARDO: Dúas das fundadoras ofrecéronse

deserto.

para leva-la tenda entre elas. Unha das .

CLARA: Entre os nosos aforras e c:1lgunha

condicións que puxemos foi a de que

axuda desinteresada conseguimos unhas

cobrasen polo seu traballo. Aínda tendo claro

800.000 pesetas coas que comprar material.

que existe un ·elevado grao de voluntariado,

Gastámolas todas nel, pois para a decoración

queríamos facer unha empresa alternativa

e os arreglos da tenda contamos cun grupo de

que funcionase e fose ó mesmo tempo viable.

simpati zantes que dende aquela a adoptaron

De feíto , moitos destes proxectos abusan en

case como se fose sú a. Sen necesidade de

exceso do volunta riado, o que moitas veces os

IRIMIA : ¿Co mo comezou a id ea de abri- la

recorre r a préstamos bancarios abrimos o 11

limita moito na súa evolución.

ten da?

de decembro de 1995.

IRIMIA: Sabemos que ademais de vender este

CLARA: Nós sabiamos que exist ía n te ndas

IRIMtA: Unha tenda que ningunha das

tipo de productos facedes máis actividades

deste estilo en distintos lu gares do Esta do e

gra ndes organ izacións de cooperación se

CLARA: Exactamente. Sempre tivemos claro

do resto de Europa. Daq uela esta bam os nun

atrevera ainda a facer en Galicia ...

que a nosa idea era non só abri-la tenda ...

xaxún organizad o en Santfag o a raíz daquelas

CLARA : Exactamente, e de feíto aínda é hoxe

IRIMIA : ·... que non é pouco.

o día en que non o fixeron. As dúas que

CLARA: Non, non é pouco. Pero queriamos

marchas do 0'70/o. Reflexi onand o sob re as
causas da fame e as posibl es solucións·
pensamos que esta viña pola crea ción ou
apoio dun comercio que respectase o t raballo
de homes e mulleres, nenos e nenas.Este

existen son iniciativas civiles como a nosa:

tamén crear un espacio no que coubesen

responden ás vontades de grupos de persoas

diversos tipos de accións e encontros

heteroxéneas, que non están respaldadas por

reivindicativos que sintonizasen co noso xeito

ningún colectivo e que se unen cun proxecto

de ve-lo mundo. Un mundo no que se lle dese

comercio tería tamén en canta o contorn o no
que vivían e producían. Se conseguíam os
vender productos dos que verdadeiramente
eles se beneficiasen teriamos encetado un
fermoso camiño.
GERARDO:

Nun

primeiro

momento

comezamos a traer productos deste estilo
poñéndonos

en

contacto

cunha

1

~.

das

distribuidoras, Equimercado. Estes productos
vendíamolos entre amigos que estaban moi
interesados en fomentar este tipo de
comercio.
IRIMIA: ¿E de aí a abrila ... ?
GERARDO: Fomos a unhas xornadas de

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

_

Comercio Xusto que organizaba un colectivo
de Economía Social en Vigo especializados en

O " Día das
Tendas"
organi zase un
almorzo solidario
con alimentos
propios dos
paises
produ ct ores

Pedro F. Pedrouzo Devesa ·
máis importancia á persoa e ó seu contorno,
que á pura eficacia económica. Para face-lo posible colaboramos en varias actividad·es
creadas a tal efecto por outras agrupacións
luguesas.
GERARDO: De feíto, propiamente da tenda só
son dous actos fixos ó ano: o Días da Tendas
. e a Campaña de Nadal.
IRIMIA: Contádenos un pouco qué facedes
nestes encontros.
CLARA: O lema da Campaña de · Nadal é
Consumo responsable, a túa mellar
cooperación. Con esta campaña queremos
reflexionar sobre o forte consumo que
caracteriza estas datas. Consumo duns
productos que ignorámos moitas veces a
inxustiza social que os produce. Cremas que
non debemos deixar que sexa a publicidade e
as ·multinacionais as que orienten o naso
consumo,
senón
as
nasas
propias
necesidades.
GERARDO: No Día das Tendas o conxunto de
asociacións de Comercio Xusto europeas
reivindica o naso xeito de entende-lo traballo
e o comercio, demostrando coa realidade que
sería posible se de verdade houbese interese
en fomentalo. Ademais cada ano eleximos un
motivo
central - de
acampaña
que
consideramos de trascendental actualidade.
Por exemplo, este ano o elexido foi o tema
Roupa Limpa, con el queriamos denuncia-lo
abuso que están facendo moitas empresas
textiles do trabalo infantil e adulto. Outros
anos mobilizámonos a favor do cacao na
elaboración do chocolate.
IRIMIA: Era aquel un tema máis importante
do que parece ¿non si?
CLARA: En efecto. A lei que se quería aprobar
era a de poder face-lo chocolate cun tanto
por cento menor de cacao substituíndoo por
graxas animais e vexetais. Esta lei
complicaría ainda máis a economía de varios
países que teñen no cacao unha das súas
principais fintes de ingresos. Lembremos
ademais que se estes países cultivan o cacao
é porque nós llo introducimos para satisfacelo naso consumo.
IRIMIA: Daquela, o cacao será un dos
productos dos que dispoñedes na tenda ...
CLARA: Cacao, café e chocolate ademais de
infusións entre outros productos alimenticios.

Ünha vez farta
a barriga
cómpre sentar
e descansar

Pero ademais ternos roupa, bisutería e
cerámica, xoguetes e ata instrumentos
musicais. Estes productos fanse en
cooperativas de Latinoamérica, Asia e África.
Xunto a estes productos tamén dispoñemos
dunha sección de materiais reciclados, entre
outros motivos pala carencia que Lugo ten
deles.

GERARDO: ... e libros.
CLARA: Si, ternos unha pequena librería duns
douscentos volumes ·de revistas, libros e
demais materiais que traten os temas polos
que nos preocupamos. Pensamos que a acción

queriamos facer
un-ha empresa
alternativa
que f~ncionase
e fose o mesmo
tempo viable
que levamos a cabo de sensibilización e venta
require outra dimensión de reflexión que
aportan os libros. Libros que por outra parte
non están moitas veces dispoñibles nas
librerías convencionais.
GERARDO: Os productos que ofrecemos
teñen pois dous criterios básicos: un é que

están feitos con dignidade e outro é que
posúen. redes de distribución propias.
IRIMIA: Explicádenos qué siginifica estar
feitos con dignidade.
GERARDO: · A súa

elaboración

está

condicionada a que respecten á persoa
traballadora, que respecten o seu contorno, e
que socialmente repercutan positivamente na
comunidade na que se realicen. As
cooperativas que os producen, xa vos podedes
irT)axinar, son moi diversas entre elas. Unhas
son practicamente artesanais e de tamaño
reducido, e outras están xa integradas en
cooperativas de segundo grao que axudan n;;i
súa xestión e coordinación.
CLARA: Chegan a acadar un nivel de
organización que por poñer un caso existe
unha cooperativa en Bangladesh que financia
sesenta hospitais e duascentas escalas. lsto
dá unha idea do compromiso social que rexe
este tipo de iniciativas, ~as que beneficio
económico e social van da man, sen que un
elimine ó outro.
IRIMIA: ¿E non tedes medo de caer nun
excesivo paternalismo con elas?
GERARDO: Non é así, porque aínda que as
redes de distribución garanten unha parte do
traballo destas cooperativas pagándollelo por
adi.antado, esixen que outra parte da
producción se venda nos mercados próximos.
Ouérese deste xeito evitar unha excesiva
dependencia destas empresas en relación ós
gustos dunha minoría, dunha minoría que
somos os consumidores do primeiro mundo.
CLARA: Ademais a estas cooperativas son

_
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orient~das sobre qué tipo de productos se
venden mellar e cales non teñen saída, para
que eles mesmos poidan reorienta-la súa
producción. Desta maneira non rompemos a
sempre necesaria cadea que ten que haber
entre productor e consumidor, para que esta
proporcione o maior benestar ás dúas partes.
IRIMIA: Recentemente había un debate sobre
os lugares nos que se pode vender estes
productos. Hai sectores que defenden que se
poida facer nas grandes áreas comerciais,
outros non o ven tan claro.
CLARA: Este é un debate que levaría toda

unha entrevista como esta. De todas
maneiras para nós un dos principais valores
que ten este comercio é o da conexión, o da
información á sociedade de cómo se fan estes
productos, quen os fai e por que; causa
imposible se os levamos a áreas deste estilo,
das que por outra parte non compartimos o
seu funcionamento.
IRIMIA:
Volvamos falar do vaso caso
especial, polo de importante e positiva que é
a vasa experiencia tan atrevida. ¿Como vos
vai economicamente?.
GERARDO: A tenda medra, continúa, segue
estando aí despois de tres anos nunha cidade
pequena como Lugo. A experiencia é positiva
e así o trasmitimos. De todas maneiras non
está exenta de dificultades, algunhas delas
polos excesivos impostas que teñen con que
se grava ó pequeño comercio.
IRIMIA: Recentemente comezástedes unha_
campaña de busca de socios, ¿a que se debe
isto?

ó longo de Galicia. En Santiago e Asturias
botamos unha man, en Vigo creouse pero
pechou por falta non tanto de i_ngresos
económicos coma da soidade dos que a
lévaban. Noutras cidades coma Ourense ou A
Coruña hai interese por este tema. Para
posibilitar estas e outras experiencias fai falla
unha maior corresponsabilidade sodal co
naso proxecto.

¡.... ......... _

desastre de Nicaragua, por certo, a petición
de Ana Vila, petición que vos transmitimos á
vasa redacción (IRIMIA n°542).
CLARA: O positivo desta relación cos demais
grupos é es~ escoita atenta á realidade do
marxinadci; ese saberse en comuñón cos
demais, cos de aquí e cos de alá, apoiando
tanto a Marcha contra o paro, coma a

moitas veces
ignora rY10S a .
inxust1za soc1a·I
que produce
mo1tos dos
~ens que
consum1mo~

CLARA: A tenda forma parte dun entramado
amplio de persoas e alternativas. Ó longo do
ano organiza~os conferencias, encontros, .
IRIMIA: Xa para ir rematando, contádenos
manifestacións, roldas de prensa, e semanas
que outro tipo de actividades estades a
solidarias. Ta.mén levamos postas da tenda a
desenvolver.
moitas festas e romaxes para da-la a coñecer.
CLARA: Desde que comezamos con este
Todo este abano de actividades require
proxecto un dos eixos fundamentais que
organización, require de persoas interesadas
queriamos que o definise era o de vertebraen levalo adiante. Esta é a finalidade de crealos movementos sociais lugue'ses, pois
la figura do socio colaborador, que sería
pensabamos que cada un na súa parcela tiña _
calquera persoa interesada en axudar a levar
moito que dicir ós demais. E a fin de cantas
unha área que lle agradase.
todos precurabam~s acadar unha sociedade
GERARDO: A outra razón é económica.
máis xusta.
Despois de tres anos estamos en condicións
GERARDO: Con esa idea apoiamos entre
de asentarnos verdadeiramente en Lugo e
axudar a outras tendas que se queren formar

de Maastricht. Tamén fixemos un magosto
solidario para recadár fondos para o recente

outras causas o movemento contra a Europa

Marcha contra a explotación infantil. _Pois
este traballo ó estar tan repartido entre este
amplo abano de xente fai máis fructífero e
menos esgotadora a nasa misión.
GERARDO: Antes de acabar quixera _apuntar
que o naso non remata en Lugo, pois dende
hai cerca dun ano ternos varias páxinas. en
Internet mediante as cales mandamos
información coa que · trabal lamos: esta
chéganos de distintos lugares do mundo
mediante. os contactos

que irnos facendo.

Para quen fle interese, que saibades que o
naso correo electrónico é .
IRIMIA: Moitas gracias polo vaso testemuño,
gracias tamén polo tempo que nos prestástes
pois consideramos ben meritoria a vasa labor
nesta terra. Unha aperta.
GERARDO E CLARA: Graciñas a vós.
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O PEITE DE BELEN
A outra noi_
te a amplia cociña dos meus
veciños, que adoita a ser ruidosa e buliceira
cando a xente se recolle a carón do lume
tras dos traballos, semellaba un mortuorio.
O pai debruzado sobre a mesa aliaba para
os azulexos coma ido, sen facer caso do
partido do Celta contra o Liverpool: nin
sequera prendera a tele, senda como é tan
amigo do fútbol.
A nai pelando as patacas para a tortilla
engradaba arreo e sotelaba a cada pouco.
A avoa debullaba unha.s espigas coa cabeza
gacha, e cando a ergueu para saudarme
calada cun ~ceno, puiden ver que tiña os

-Volveu marchar o Suso ... i Tan ben como

non é coma das outras, o Suso madurou

ollas rubios de refregar neles.

agora ía !. Xa hai oito meses que se quitara

moito ¿Cando antes nos deixara unha

A cativa andaba nas faenas escolares e

do trago

daba a impresión de que escribía copiando

Tamén no grupo de ex-alcohólicos están

ansia de levar consigo con que se barbear? .

mecañicamente sen decatarse da· que facía,

moi sentidos, que moito o apreciaban, que

i Desta vez levou o peite!. .. ¡Levo u o peit e!

absorta coma· todos noutra causa.

se non bebe non o hai mellar...

Repetiu case triunfa l, con máis confianza

O avó reciclaba cordóns de empacar,

+ . ¿ Pero como marchou? Preguntei

que se dixese "levou a tarxeta Visa-Ouro e

trenzando ne~es para facer un adival. Había

alarmado ¿cando? ¿Para onde?

pode dormir nos mellares hoteis". Para o
avó o peite no peto do Suso, antes tan

eera unha bendición tela n_a casa.

no seu rostro unha serenidade dorida que

- Supoño que nin el mesmo o sabe. 'O pobre

transmitía paz.

deulle a neura coma outras veces, largou e

O filio ... Seica faltaba ... E lago ¿onde vai o

adeus. Onte xa non volveu do traballo ...

Suso?

atopamos unha mensaxe no contestador do

A miña pregunta caeu naquela dar callada,

teléfono, que non nos preocupemos por el ,

como pedra no cristal, pois o mesto silencio

que nos quere moito, que ten que dar cara

estralizou nun rosario · de queixumes que

á súa vida, que aquí non ten futuro, que

tras~allaban

volverá ... A última vez que marchou tC;1rdou

a alma tan sentidos eran ...

¡Ai meu Susiño que non o hai mellar no

dous anos e medio en volver, e sen dar nova

mundo tan doído de todos que só é malo

·ningunha de si nese tempo ... E ti ben

para sí! ¡N meu irmán que ata os cans

lembras como viña o pobre ...

están triste iros sen a túa parola tan leda!

+ Pero agora non ha ser o mesmo que

¡Ai meu netiño querido que onde poñías as

asentou moito desde aquela, dixen, en

mans parecía que viña"Deus tras ti que todo
o poñías a andar coma un reloxio.! iAi con

parte convencido e en parte por consolalos,
ou por consolarme a min mesmo pois

mensaxe de despedida? ¿ E cando tivera

desleixado de si mesmo, era algo moi
significativo; e debeuno ser tamén para
todos, pois a ladaíña dos laios foise
apagando,

e deu

paso

a outra

de

esperanza ...
+A verdade é que mell-orou moito, non era
o mesmo... Daba gusto o xeitiño e a
prudencia con que conducía o coche,
parecía un home vello ... Alporizábase moito
menos que antes, incluso aceptaba que o
corrixisen con paciencia ... E daba gracias
moitas veces causa que antes non se lle
oía ... Non,

0

meu net o non ha tardar en da r

quen hei de ir agora á discoteca se contigo · tíñalle moito afecto ó Suso, un mazazo

noticias que ben sabe que nos ten ··· Ser é

ía coma un ha reina! ¡Ai meu fil liño onde

g·rande e fráxil, intelixente e con alma de

dormirás coa friaxe que se botou estes días!

nena que non soportaba as i-nxustizas nin a

coma un santo, é imposible que non atope
xente que o aprecie ... E leva oi to meses sen-

¡Ai meu ruliño da alma, consola da miña

hipocrisía. Tiña un raxo de inadaptado. Xa

botar o t rago, ten máis agu ante do que

vel lez! ...

marchara dúas veces da casa por largas

perisabamos ...

O pai calaba pero brillábanlle os ollas.coma

·tempadas e o peor era o problema que tiña

Nunca sospeitará que un peite poidese

luces naquela cara de loito. Mentres as

ca alcol..

valer tanto, nin ser tan lumioso para os

mulleres seguían facendp o dó, pregunteille

.- Ten razón o cura, dixo o avó que

meus veci ños coma foi a estre la de Belén

¿E lago que pasou? ¿Onde vai? ¿Mancouse?

permanecía tranquilo e sereno ...Desta volta

pa ra os magos que buscaban o Nena.

e ··············
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Concilio de Letrán).

regra do celib.ato dos curas na lgrexa

Hai xa ben tempo que teño descuberto

Católica

. que o pobo de Deus, nisto como noutras

o tema do celibato obrigatorio dos curas
paréceme que é un tema no que xa hai
tal consenso no pobo de Deus, que non é
necesario debatelo máis. Deixo a parte a
cuestión do "celibato polo Reino dos
ceas" como un valor en si mesmo.; unha
opción que pode ser valiosa, e mesmo
liberadora, como unha aposta libre no
camiño do seguimento de Xesús e na
construcción do Reino de Deus; mesmo
algo que parece bastante lóxico no caso
dos

votos

dos

monxes/as

contemplativos/as e os relixiosos/as de
vida activa, opción que se ve apoiada.

e

identifícanse

como

"mulleres

causas da disciplina eclesiástica, non

compañeiras de curas que aínda exercen o

comparte a opinión dos seus xerarcas.

seu

ministerio". O seu
silencio

obxectivo

mantido

é

Para a inmensa máioría da xente, o

· denuncia-lo

pretendido problem·a de que os curas se

autoridades

casen ou non, se queren, non . é tal

transgresión por parte de numerosos curas

problema; ó pobo de Deus váleríanlle o

da disciplina que impide

mesmo os curas como casados ou como

relación amorosa cunha muller; algúns

solteiros, se saben ser entregados na

deles acaban por deixa-lo ministerio e

evanxelización e no servicio xeneroso e

casan, pero outros moitos teñen que vivir

gratuito. E penso que aínda os verían
máis
sanamente normais, máis

con_ dar o feito de non querer renunciar
nin ó exercicio do sacerdocio ministerial

.
para a inmensa
maioría· da xente,
o pretendido
problema de que
os curas
se casen ou non ,
se queren, non é
tal _problema

nin ó amor dunha muller. Engaden no seu

eclesiásticas

comunicado

que

cas~r

"Como

palas

sobre

a

ou ter unha

os

nasos

compañeiros non fan nada por cambiar
este estado de causas, decidimos pelexar
nós contra esta regra''. Por isa, falan de
que os curas _son "víctimas e cómplices" de
tal disciplina, porque non poden facer
moito pór cambiala.
Xa teñen a súa propia páxina web en
Internet

(www.mygale.org/rvpljour/).

Pero, ademais, como se senten lgrexa e
non

queren

deixala,

empezaron

a

pala vida en comunidade. Non é isa o que

contactar con bispos franceses e con

está en cuestión, paréceme que o único

outras asociacións semellantes francesas

problema que segue a existir hoxe a tal

achegados a eles, se casasen coma todo

e doutros países, nunha acción na dobre

respecto, aínda máis có mesmo debate

o mundo.

dirección intra e extraeclesial. Parte do

sobre a obrigatoriedade ou non do

Porque o problema é o da disciplina

seu discurso ás xerarquía .católicas

celibato dos curas, é o problema da

eclesiástica, que moitos curas manteñer:i

abonda no feito da contradicción entre o

disciplina eclesiástica: o feito de que

pero que é saltada por outros moitos,

anuncio

aínda

xorden

lgrexa

proclamando solemnemente a acollida a
todos, especialmente ós máis marxinados

de rito occidental, como condición sine

defensa do celibato
opcional, asotiacións integradas por curas

qua non para os candidatos ó ministerio

secularizados, curas en exercicio, mulleres

someten certos sectores na lgrexa.

sacerdotal, a obrigación de non poder

e mesmo frades e monxas. A novidade

Quizá que as "Mulleres Cristiás galegas",

casar. É sabido que os curas católicos de

chega agora da ·man dun grupo de

mesmo

rito oriental poden casar, e que a

mulleres francesas chamada Ple in jour("A

concerni-lo problema tanto como ás súas

obrigación para os de rito occidental tan

pleno día"). Autodenomínanse "Asociación

irmás francesas, poderían atapar un

só se remonta ó século XII (1139, 11

de mulleres en loita pala abolición da

espacio de confluencia con elas.

sexa

imposto pala xerarquía

eclesiástica da lgrexa Católica Romana·

······· · · ···-

Romana",

publicamente

constantemente

na

asociacións en

que

fan

do

Evanxeo,

da sociedade, e a exclusión á que

aínda

que

poida

non

lles

BIBLIA POPUI AR
GALEGA (BPG-107)

Xosé Chao Rego

MANIQUEISMO ORIXINAL (Xénese 4)
1O home achegouse a Eva, súa muller, e esta quedou embarazada. Deu a luz a Caín e
exclamou: "Pola gracia do Señor adquirín un home". 2Logo deulle un irmán a Caín,
parindo a Abel. Abel era pastor e Caín labrego1.

Entre os sumerios contábase a disputa entre Dumuzi, deus pastor, e Enkimdu, deus
labrego. De dúas culturas distintas saen dous cultos diferenciados. Existe unha
relación estreita entre cultivo, cultura e culto, como ben sabemos, negativamente, os
galegas, que padecemos un culto .distanciado da nasa cultura, unha fe non
inculturada.
3o tempo pasaba e Caín presentáballe· ó Señor ofredas dos froitos da terra. Tamén Abel
sacrificaba as primicias dos seus rabaños e ofrecía as partes mellares. 4 o Señor miraba
con bos ollos para Abel e para a súa ofrenda, Spero non para Caín e para a súa. Caín
anoxouse moito, e andaba coa cara carraxenta. 9o Señor díxolle a Caín: -"¿Por que te
alporizas e andas coa cabeza baixa? 7se fa-lo ben, poderás levala ergueita. Se non o
fas, xa o pecado ronda á túa porta, estate axexando. Pero ti pódelo dominar" 2 •

Era de ésperar que o relato se fixase en Abe/, pero non. O que lle interesa ó autor
sagrado é dar a coñece-la violencia que tr_Jedra no· mundo por culpa da proxenie de
Caín, para que haxa un castigo -o diluvio., e lago a atención se centra nun persoeiro:
Abraham.

1 Así de simple: Caín era malo,
malísimo e · Abel tan boíño que,
cando lavé o viu ceheo de sangue,
preguntoµlle: -" ¿Qué che pasou,
Abeliño? -"Nada, nada. Caín". E
nós, ¿caemos na canta de que os
israelitas

eran

orixinariamente

pastores e os seus inimigos, os
cananeos, eran
cainíticos?

labregos seica
A

diferencia,

retrotráena ós tempos da creación
do ser humano.
2 O autor sagradi detense en falar
de Caín, nome que en árabe
significa

ferreiro,

artesáns

Oriente, pois andaban con algo tan
perigoso e divino coma o lume. Os

Bcaín falou so seu irmán. E cando sairón fora, botouse contra el e matouno. 9 Señor
preguntoulle a Caín:-"¿Onde está Abel, ·o teu irmán?". Respondeu el:-Non o sei. ¿Ou é
que son o garda do meu irmán?._10 O señor dixo:-¿Oue fixeches? O sangue de teu irmán
chama por min dende a terra. 11 Agora maldicide esa terra, que abriu a súa b.oca para
recibir da túa man o sangue de teu irmán. 12Aínda que a traballes, non che volverá dar

quenitas

eran

unha

deserto

do

sanaí,

froitos con xenerosidade. Irás polo mundo errante e fuxitivo" 3 •

racial

Deus marca a Caín coa tatuaxe da tribo para protexelo:
13caín díxolle ó señor:-"O castigo é grande de m~is para o poder aturar. 14 Agora
bótasme desta terra, e quedarei fóra da túa vista. Errante e fuxitivo polo mundo,
matarame o primeiro que me atope". 1SRespondeulle o Señor: -"Se alguén mata a Caín,
pagarao sete veces". E púxolle un sinal,para que ninguén que o atopase o matase.
16caín saíu da presencia do Señor e estableceuse en Nod,ó oriente de Edén.

Nace a cidade, da que é fundador Caín, e os seus descendentes crean a cultura · tuba/, pai dos que tocan a cítola e a frauta- e o progreso: Túbal-Caín, inventor das
ferramentas de bronce e de ferro 4 •

de

moita categoría relixiosa no antigo

tribo

do

antigos

adoradores de lavé, Probablemente
antes

cós

mesmos

hebreos.

Detalles que xustifican que o
redactor bíblico ·debuxe un deus
ou

nacional,

cunha

mentalidade tribal que aclara que
o tal lavé, sen dar razón ningunha,
sexa tan parcial a favor de Abeliño.
3 A falta dun perante próximo que
exercese de goel ou vingador
oficial, segundo ·a código tribal,
aquí

aparece

o

sangue

personificado e a terra abrindo a
boca para acusar.
4 A cidade é factor de pregreso,
pero a canta

dos excedentes

agrarios. Por isa ela, coma o
mesmo progreso, padece dunha
gran

ambigüidade.

Nace

a

metalurxia, que será un adianto
para a agricultura, pero tamén
servirá para facer instrumentos
que matan.

- ···············

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

CARIJlS

,

................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ............ .
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UNHA DE FELICITACIONS
Queridos amigos e amigas de reda cción de IRIMIA:

ha i moita vida entre os subscritores e é mágoa que non a

Non quera deixar de pasar estas dat as sen lembrarme de vós.

poidamos compartir un pouco máis.

Sei be.n do vaso trabal lo ca lad o -vai a, calado é un dicir- cada

Agradezo o vaso espírito independente e crítico, que me

quincena para face rn os chegar este pequeno regalo que me dá

parece que vai moi ben co q'ue se anuncia cada día na páxina

moitos azos para seguir ad iante.

da Boa Nova. Sobre todo se se fai con sentido do humor.

Alegráronme os cambi os que introducist es na revista . Creo,

¿Por que Rubén Rivas non segue coa sección de cine?. Estaba

sen embargo, que algún número chega algo sob recargado de

moi ben feitiña e moi ben escrita.

letra e xa non se le nun pis- pas como cando Vi t orino era o

Felicitade da miña parte a esa deseñadora que se chama Ninfa

director (Por certo, qué librazos está escribindo o tío). Pero así

Riveiro.

tamén dá para má is.

E a ver se a xente se anima a escribir cartas para así ter unha .

O deseño está moi me ll orad o, aínd a qu e o tipo de letra

mellar comunicación entre nós.

cán same un pouco . .
Tamén me gustaría que hou bese niáis notici a fresca sobre as

Un.ha ap reta e bo nadal.
Rosa López Campos.

vivencias que os irimegos teñen en cada loca lidade. Sei que
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O CANTAR DO IRIMEGO
Tintxu
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"Mil días de

indulxen~ia",

dixo o crego e, algo fartos,
os fregueses retrucaron:
"Que a metade sexa en cartas".

AUTOVÍAS
José María Aznar, Manuel Fraga e demais grandes xefes dos go.bernos
de Madrid e Santiago prepáranse para festexar, con festa rachada, o
incumprimento de moitos compromisos cos cidadáns galegas: a
inauguración de varios treitos das autovías de comunicación entre
Galicia e maila meseta.

2. Houbo tempos en que Roma
sen amasar disimulo
dispensaba do xaxún
mediante bula. ¿Un bulo?
3. Chega agora o Ano .Santo
que conmemora o milenio

Como é sabido, un famoso protocolo asinado entre Manuel Fraga e mailo ministro de
Obras Públicas Sáez de Cosculluella prevía que estas vías entraran en servicio a·fins do

95. No trasacordo conseguinte entre a Xunta e mailo goberno social ista, o compromiso

4. Disque terá indulxencias

aprazábase ó 31 de decembro de 1997. Ó chegar Aznar ó '90berno, Manuel Fraga

quen se prive do alcohol,

aceptou con toda normalidade adía-lo .prazo por un ano máis, que agora se cumpre.

que é un vicio moi galega

Cómpre lembrar, sen embargo, que unha publicación oficial do goberno, en abril do 96,

e tamén moi español.

anunciaba para fins dese ano
a

posta

tramos;

en

servicio

dos

Melón-Barbantes-

Ourense e para fins do 97 a
apertura

dos

treitos

Río ·

5. T:amén será indulxenciado
quen renuncie a tomar droga,
novidade pastoral
contra un vicio que está en vaga.
6. E chega a gan indulxencia

Mente-Vilavella-Requeixo (na

do Célibe pontificio:

A.utovía das Rías Baixas) e

cómpre privarse do sexo,

para

prazo

que é!bofé é un gran vicio.

(Baralla)-Cereixal

7. Un queda moi sorprendido

este

Vilartelín

mesmo

(Becerreá) e Vilafranca-Alto

todo cheíño de pasmo

do Manzana!.

pois xa sabemos que o monte

Postas a cortar cintas e abrir

non todo el é orgasmo.

quilómetros de estrada, algún

8. Agora que os vellouqueiros
e entran na erótica fraga,

malicioso pode preguntarse
como se puideron face-los marabillosos viaductos da autovía de Valencia en catorce

dende o monte Vaticano

meses e aquí non se puido rematar un dos túneles da Canda, nin, ó parecer, un dos

bótanlle un pulso á viagra.

viaductos preto de Vilafranca.

9. E a Curia, tan montesía

Claro que estes fallos de previsións son aínda moito máis importantes se nos referimos

-célibe e solteiro crego-

ás promesas de investimentos nas vías férreas galegas: a distancia entre os 30.000

non se decat~ que o monte
non todo el é ourego.

millóns máis ou menos garantidos e ós preto de 200.000 solicitados é abismal. E non
queda sequera dicir que os es.forzos se concentran no túnel de Guadarrama (que

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

e o Papa vai repartir
indulxencias que dá xenio.

10. Clerical medo e tabú

servirán a Galicia, pero tamén a outro conxunto de comunidades), xa que aínda non

verbo do monte de Venus,

hai decisións firmes.

e o sexto mandamento

Haberá que contentarse, xa que lago, con que nos abran tamén a autovía de Santiago

poucos cumpren, máis ou "menus".

ó aeroporto de Lavacolla e os dez quilómetros da autoestrada de Miño a Cabanas; iso

11. Para gañar indulxencias

si, sempre que rematen os catro .quilómetros na estrada de Carral á Costa de Herves,

..neste eido, a 'ocasión,

na nacional 550, obra empezada ó mesmo tempo cás autovías, máis ou menos.

e·toma-las vitaminas

E para que isto sexa unha auténtica carta ó Papá Noel, que rematen dunha vez o treito

que se chaman Redoxón.

da Autoestrada A 9 Rande-Puxeiros e maila que vai dese alto ata Baiona (a do Val

12. Se alguén desta menciña

Miñor) e se poñan dunha vez á obra entre Fene e Ferrol. Menos mal, que xa ternos

descoñece a receita,

novas pontes con Portugal e que os nasos veciños abren autovías ." po.la costa entre a

lea o título ó revés

fronteira e mailo Porto, en paralelo á autoesfrada do interior:

~

_

a indulxencia está feita .

