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EDITORIAL EURO-DEVOCIÓN O ano 99 é o 

primeiro no que funcionará o euro, polo menos nos bancos e 

bolsas. Rebordan entusiasmo os xomais, os círculos políticos 

e empresariais. Pero cómpre ·en épocas de entusiasmo fácil 

non perde-lo norte e especialmente, non perde-lo sur. 

Hai aínda demasiadas zonas escuras. No trasfondo está a 

irremediable globalización da economía. O mercado único 

europeo non é senón unha parte un pouco máis única, dun 

mercado global cada 

vez máis unificado. 

Ata hai ben pouco, 

as decisións sobre 

economía eran cousa 

dos gobernos dos 

Estados-Nación 

clásicos. Pero coa 

globalización, a 

perda de soberanía 

económica é 

crecen te e, nos 

países de Europa, 

as total. Qu 11 pregunten se non á pesca, ó naval e á 

agricultura gal gas. 

Pcr na dem cracias clásicas eses gobemos que deciden son 

elixidos polo votantes e controlados polos parlamentos. 

¿Quen controlará ó Banco Central Europeo? ¿Seguiremos 

admitindo todos o di curso relixioso · dos imperativos 

irremediables da economía? É ben sabido que o Parlamento 

Europeo non é un vÚdadeiro parlamento con poderes 

lexi lativos. É un organismo case simbólico á hora de tomar 

deci ións de peso. 

En nome da eficacia e da globalización, mitos clave do 

neoliberalismo, estase minando a . base mesma da 

democracia. É o momento de pensar e esixir que se apliquen 

fórmula concretas que, alén das ,palabras bonitas, eviten 

unha ini tra Europa dos mercaderes. 

E non hai outra que facilitar que os votantes de toda Europa_ 

poidamo decidir sobre o fundamental: ¿Deben ser os 18 

millón de parados europeo un dos obxectivos da polítjca 

económica do novo Banco Central? ¿Debe ou non esa 

política e e e pre idente do Banco Central estar sometido ó 

Parlamento Europeo? ¿Debe aplicarse unha política fiscal 

para o r parto ocial do beneficios que reporte o novo 

m rcado, d man ira que repercuta nos inmigrantes e na 

oop ra ión co, paíse do ur? ¿Como a egurar que mercado 

m da única non actúen coma un factor máis de 

d turpación da cultura di tinta e minorizadas de Europa? 

·Daniel López Muñoz 

O TRASNO PRUDENCIA ANTE TODO Contourne 

Rubén, o que escribía tan ben de cine para Irimia cando 

era máis novo, un sucedido ben simpático cun crego da 

Galicia non tan profunda. Nunha homilía, o bo do home, . 

preocupado pola moral dos seus pastoreados, arremeteu 

todo cheo de razón contra certas modas: "Ay ... esas chicas 

en minifalda, eso no puede ser, no señor, ahí el obispo y 

yo vamos a meter mano". 

E é que un dos problemas pendentes de moitos cregos 

deste país, a Igrexa para o público en xeral, é a súa 

distancia da xente común e da súa mentalidade, fala, vida 

cotíá. 

E iso nótase na linguaxe e nos prexuízos ¿Por que os 

bispos en conxunto non queren saber nada do Bienio 

Irmandiño, ese esforzo de diversos colectivos cristiáns 

para que antes do cambió de milenio, pasemos dunha 

Igrexa en Galicia a ullha Igrexa galega? ¿Desconfianza 

ou prudencia?. ¿Seguen ancorados na idea 

paleofranquista de que os galeguistas, ademais de malos 

clientes, somos diaños ateos sen aceptación popular que 

actuamos por moda? ¡Ai Señor, Señor!O bloque a piques 

de gobernar en Santiago e aínda con eses pelos. 

Á vista da cerimonia da Ofrenda ó Apóstolo, onde 

segundo as crónicas o galega foi ignorado, todo semella 

seguir coma sempre. Para o que é realmente serio, o 

galega non serve. Pero sexamos optimistas no aninovo: 

quizais as causas estean cambiando. De feíto aí está esa 

revista que sacou o arcebispado para distribuir polas 

parroquias, O Adro, na que cando menos o galego está 

dignamente presente na maioría das páxinas. 

E en canto á famosa rotulación oficial Año Jubilar, 

quizais, simplemente, sexa c~usa de prudencia para non 

mete-lo zoco coa linguaxe, como lle pasou ó cura do 

conto, a pesar do partido que lle tiran algúns que todos 

sabemos ó asunto co do .filio da ovella. Vamos, que 

prefiren esa inocente confusión dos galeguistas, dos 

raritos, á que se produciría entre os normais cun posible 

"Ano Xubilar", expresión que, nestes tempos de 

perversión, daría pé a moita bromiña do noso señor. 

Especialmente se se empregase como é habitual na xente 

fina, reservando a forma galega s6 para os títulos e 

rótulos: Trabajo en la Xunta ¿sabes?; Hola soy Rajoy y 

voy a Raxoi; los gallegos estamos entusiasmados con 

nuestro ano xubilar; ¡ai, como me duele esta 

mundanización del camino, como me duele mi ano 

xubilar!. etc, etc .. .. 



------- Xosé Chao Rego 

A CLAVE 1 A COR_ GRANATE 

BOANCJVA 

O ECO Manolo Regal Ledo 
SERVIDORES DA LIBERDADE 

Ningún de nós queremos ser escravos de ninguén, anque moitos, por querencia 

propia ou por imposición allea, acabemos dobregandoa cabeza e a vida diante de 

moitas persoas, diante de moitos estilos de vida, diante de moito consumo e bo 

vivir. A nasa sociedade, alardeando de liberdades, fuxindo de calquera servidume, 

é, en boa medida, en moitos momentos, unha sociedade escrava, adicta.E nós 

somos e formamos esta sociedade. 

Que cada un analice exemplos, no seu propio corazón, nas circunstancias da vida 

que o rodean. 

-Deus., escandalosamente, contra corrente, segue a demandar servos, segue a pedir 

que as persoas nos rindamos ante a pretensión, simple e veraz, de facer que a paz 

e a xustiza cruce de norte a sur tódolos recantos da nasa existencia e da 

existencia dos nasos pobos. A presencia de Deus en nós, pódenos converter en 

persoas envorcadas, entregadas, sacrificadas, martirizadas, para que a liberdade 

medre nas catro puntas da nasa vida, e medre tamén nas catro puntas da nasa 

xeografía. Que cada un 

tamén analice exemplos 

disto dentro da súa propia 

vida, qúe a primeira vista 

nos parecerán irrelevante; e 

que cada un tamén analice 

exemplos e testemuñas -

que os hai, e a montóns, 

gracias a Deus- no peqazo 

de sociedade que nos toca 

compartir. 

Ante o visto, podemos 

decidir entre sermos libres 

para a escravitude, ou ser 

escravos para a liberdade. 

"Aínda que os vasos pecados fosen coma o granate, coma a neve branquexarán; aínda que fosen vermellos coma o carmesí, coma 

la ·se volverán. (Is. 1, 18). O contrario da neve é o negro, cor maura que era de esperar na comparanza. A non ser que o granate e 

maila púrpura signifiquen esa lividez -lívido non é pálido, senón amoratado-, cor vermella escura _que evoca o sangue. Estariamos 

fronte a maxia simpatética: o semellante atrae ó semellante, a cor granate evoca o sangue. 

No Yom kippur ou Dfa da Expiación escollían dous godallos que ían funcionar coma chibos expiatorios: un chimpado ó deserto 

para o demo Azazel e outro no templo. Sobre este cabrón vicario o sacerdote impoñía as mans. O pobo cuspía sobre o godallo que 

se ía sacrificar, e pinchábao cunha cana insultándoo. 

Trala burla dos soldados na Paixón latexa esa simbólica do buco emisario ou chiba expiatorio. Unha escenificación -¿histórica?-. 

de que é definido polo Baptista coma o Año sacrificial que arrinca o pecado do mundo (Xn 1, 29-34). Xesús sería ese Servo de lavé 

que sofre polo p_obo, e que vai mansiño, coma año ó matadoiro. Esquema litúrxico que hoxe di pouco. Co inconveniente de 

presentar a Deus sedento de que o filio pague un prezo polo rescate. 

o ············· 
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A PENEIRA 

O .CULTIVO DE 
CARACOIS pode ser unha· 

axuda para as nasas explotacións rurais 

neste tempo de busca de alternativas 

para a producción. Un grupo de labregos 

andan a bus.car compañeiros que 

queiran compartir con eles esta 

actividade, e para isa cantan coa 

Asociación Galega de Productores de 

Caracois, e mais cunha revista de 

divulgación (AGAPROCA). Algúns deles 

crearon unha cooperativa (COGAPROCA), ALACRÁN TEATRO son uns profesionais especializados nas 
e porque eren que o naso país ofrece 

condicións naturais para a cría e · · 

engorde destes animais, están a montar 

granxas helícolas e investigar ata acadar 

unha cría autóctona. Tratan de non 

depender das importacións de Francia 

sen esq uece- la introducción na nasa 

gastronomía. O seu obxectivo é criar de 

1000 a 1500 toneladas ó ano nunhas 

100 exp lotacións de 1000 m2. O seu 

enderezo é Avenida de Lugo 187, 

Santiago. 

· "montaxes de animación á lectura" co obxectivo de incentivar nos nenas e nenas a 

curiosidade polo mundo dos libros e ofrece-la biblioteca como un espacio de 

diversión e co_ecemento: Historias pequerrechas, Relatos de terror, Historia da 

ciencia ficción son algunhas das obras que se poder:i representar no local tom.ando 

como base os li bros que ali hai; dos que se co l len as hist_orias e os personaxes que 

interve_en nelas. Ofrécennos este servicio cultural para poder loitar contra a apatía 

e os receos que moitas veces produce a lectura na xente moito máis afeita a papar 

televisión. 

Enderezo: Rúa do Orzán 140 3° D, A Coruña. (Tfno. 981201108). 

O RAMADÁN é un "mes sagrado" no que a lúa brilla dun xeitó especial 

e que nos axuda a achegármonos ós mus1.1lmá1ns que conviven no naso país e ós de 

máis lonxe. Ent~e nós aínda viven marxinados polas leis deste estado, no que non 

atopan o xeito de recol!le-lo concepto de mullere parella que acepta a súa lei 

coránica, que para eles é a única lei civil. Tampouco non son entendidos polos 

patróns que non !les deixan o tempo necesario para o xaxún, a oración da tardiña ou 

o precepto dos venres ... Na f~to un musu lmán bosnio reza nun dos cemiterios de 

Saraxevo; nesta rexión de Europa na que tampouco son moi respectados os seus 

dereitos culturais e relixiosos . 

COMO SE DUNHA 
PELÍCULA 
GALÁCTICA se tratase 

qu ixeron vendernos outra vez o 

bombardeo sobre Iraq, aínda que nesta 

sesión o imperio quedou aínda máis co 

cu ó aire. Hai toda unha concienciación 

contra estes abusos: varios co lectivos da 

Coruña, Vigo e Lugo crearon 

plataformas para loitaren contra o 

embargo a ese país. A falsidade xa non 

se sostén porque quen está a fabricar 

armas moi perig_osas é EE.UU. 

Recoñecendo que Sadam abusa do 

poder, tamén ternos que salienta- la 

presencia n.o seu equipo. do poeta e 

filósofo Tarek Aziz,- o vicepresidente, 

seguidor do Baath, unha ideoloxía de 

esquerdas panárabe.e marxista-, que é 

un detractor do imperialismo americano 

e que con boa fe quere construí-lo seu · 

propio camiño sen servilismos e isto é o 

que amola a Clinton. 



PORQUE NON NOS ESQUECEMOS DOS 
_NENOS NIN DE GARCÍA LORCA co cambio de ano, 

queremos agasallarvos con esta foto de cando o poeta só tiña un ano e disfrutaba 

daqueles xoguetes que o facían gozar coma o facemos nos coa vida e a obra do de 

Fuente Vaqueros: toda unha chamada á tolerancia e ó respecto a todos. Outros 

inxectan ós nenas con escenas de violencia, caso das canles de televisión, que, 

rachando coa lei vixente, emiten no "tempo dos nenas" un tercio da súa violencia. 

As empresas xogueteiras tampouco se esforzan por produciren útiles que aporten 

máis saúde para o carpo e para o espirito dos n:iáis pequenos, como eses videoxogos 

clandestinos que os convidan ·a eliminar ós que son diferentes a eles. 

CHIAPAS volve ser noticia cando 

o Papa visita México. Xa está ben de que 

comunguemos tódolos días con 

manipulacións do que ali está a 

acontecer: os paramilitares (as forzas de 

seguridade) co consentimento do 

goberno central están a sementar de 

marte a rexión. Aínda acabamos de 

.celebra-lo cabodano da matanza de 45 

indíxenas labregos, homes, mulleres e 

nen os (o 22 . de Nadal do 97) cando 

estaban a rezar nunha igrexa de Acteal. 

Nestes días estase producindo unha 

campaña de solidariedade con Chiapas 

remitindo de todo o mundo a aquelas 

autoridades o listado dos martas, para 

que se informen dos seus nomes, de que 

eran cidadáns cunha familia, cun pobo, 

cunhas aspiracións. A campaña leva esta 

mensaxe: "os martas que vós matastes 

gozan de boa saúde". Na foto dous nenas 

a carón dunha cruz de velas que lembra 

o cabodano destas martes, aínda sen 

esc larecer oficia 1 mente. 

OS CANTARES DE REIS volveron a soar en moitas das nasas · 

comarcas, como se facía ant_igamente. Cuadrillas de vellos e novas percorrendo as 

casas cantando o aguinaldo, os reis, as panxo liñas de sempre ... Grupos de 

investigación e recolleita destas tradicións que están a xermolar erJ varias 

asociacións do país e que tamén ocupan a portada do último número da revista 

Raigame, "revista de arte, ·cultura e tradicións populares" que coordina a Agrupación 

Castro Floxo de Ourense.Ofrece unha escolla de traballos moi completa: os cruceiros, 

os "carteis de cego", de Díaz Pardo e dúas investigacións de Mini e Mero sobre os 

vilancicos e o tempo dos reis respectivamente, ilustradas coas figuras do nacem.ento 

de máis sana de Ourense: o de Baltar. 

Alfonso Blanco Torrado 

Neste mes que comeza coa 

XORNADA MUNDIAL 
DA PAZ e remata co DÍA 
ESCOLAR DA NON 

VIOLENCIA 1 que é o mes de 

Martin Luther King e de Gandhi, 

queremos apostar palas conversas de 

paz en Colombia e en Euscadi, cando o 

M--19 celebra os seus 25 anos (o día 17) 

e cando E.T.A. (o día 20) lembra os 10 

anos das conversas de Arxel co goberno 

de Madrid. Se os interlocutores tivesen 

os raigaños deses dous mártires da paz 

non terían medo ás conversas e ás 

cesiqns partidarias para que xermole 

máis vida e boa convivencia entre os 

mais dife°rentes, partindo sempre de q~e 

a verdade adoita estar repartida e non 

hai exclusivas nin monopolios nas 

distintas lecturas políticas da realidade. 

e ····· ···.- ······ 
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CRONICA 
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DA GUERRA A PAZ SEN PASAR POLA XUSTIZA. 
Dereitos humanos e neoliberalismo na Nicaragua arrasada polo furacán 

Despoís do paso do Mítch, por Nicaragua, pasou Femando Cardenal, exmínístro sandínísta e xesuíta, pala 
Coruña, e a forza e honestídade das súas palabras conmoveron ós asistentes ós actos desenvolvíd.os, tanto ou 
máís cás terribles ímaxes que nos facilitaron os medíos. Alá estivo a correspondente de lrímía na Coruña, Paz 

Negreíra. Esta é unha pequena mostra do que nos contou. 

O goberno neoliberal fronte á traxedia 

humana: aquí non pasa nada 

"Falernos de dereitos humanos. Só 

1.100.000 nicaraguanos reciben auga 

potable de forma permanente. Pero co 

furacán Mitch, toda a poboación do 

norte e occidente, carece agora de· auga 

potable. Toda a auga está contaminada. 

¿Qué aereito á vida, á saúde ..... ? Cun 

470/o de desempregados, venciendo auga 

xeada ou limpando cristais nos 

semáforos ¿Qué dereito á dignidade, ó 

salario, ás vacacións, seguro para o 

desemprego, ... ? 

¿Cómo actúa isa que chamamos 

neoliberalismo? ¿En que medida se 

reformula a política de severo axuste, a 

que alá chaman ESAF? Vén o furacán, 

cambia completamente o país, 

setecentos mil agricultores sen colleita, 

familias sen casas, marte, terra de cultivo 

varrida, os ríos cambiados de lugar, fincas 

cubertas de area, xentes sen casas, cento 

setenta pontes derrubadas, a poboación 

en acampamentos protexidos por O discurso cínico do neoliberalismo. 

plásticos ... e ante ese desastre da xente 

que producía o 700/o dos alimentos para o 

país, millo e feixóns, xa que o café dos 

terratenentes non é para que o coma a 

nasa xente, ....... diante desa destrucción 

que fai que se conmovan países 

arreciados nos que hai sentimentos 

humanos e cristiáns .... en Nicaragua o 

presidente do Banco Central, rector da 

política económica do goberno, para 

animar ós que están nos acampamentos, 

o sábado 7 de novembro declara na 

o desastre máis 
grande da 

historia do .País ... 
e a poi ítica , . 

econom1ca segue 
inalterable 

prensa: "ESAF, inalterable". Os axustes 

estructurais que recortan en educación, 

saúde, seguridade, ..... ¡seguen 

inalterables! ¡Nada cambia! 700.000 sen 

nada, o desastre máis grande da historia 

do país, que xa é dicir, -despois de 

termos pasado por maremotos, 

erupcións, ciclóns, guerras, 

dictaduras, .... e aquí non pasa nada .... 

¡inalterable! Non pode haber algo tan 

profundamente inhumano 

Este goberno que non se conmove, ten un 

vocabulario que hai.que coñecer. 

Así, once días despois do furacán, no 

diario La Tribuna, o presidente do Banco 

Central, para que a ninguén lle caiba a 

menor dúbida, declarou: "El gobierno ha 

reafirmado el compromiso de mantener 

una política económica sana". Isa de sa, é 

un termo moi importante no Fondo 

Monetario Internacional (FMI). É pecha

los olios: non pasa nada. Mante-las 

reformas estructurais. No mesmo diario 

decl~ra un representante do Banco 

Interamericano de desarrollo de 

Nicaragua: "Urgente estar atentos a ver 

de donde sacar dinero para la 

reconstrucción de infraestructuras, sin 

afectar al plan de reestructuración''. É 

dicir, a ver quen manda axuda, pero sen 

deixar de recortar en educación, saúde, 

seguridade. 

Oito días despois aparece o preside do 

F.M.I., señor Camdessus: "Si este país no 

solo mantiene su programa de ajuste sino 

que lo profundiza, entonces el mundo 

deberá corresponder asumiendo su 

responsabilidad para traer 

financiamento, para que la · 

reconstrucción se pueda realizar sin 

cuellos de botella al ritmo óptimo''. Olio a 

este termo: profundizar, acelera-los 

recortes en saúde, educación, que ata o 

ano 90 en que o ministerio de educación 

a .privatizou, era pública e gratuita, etc ... 

E o dos "cu~l/os de botella" hai que 

traducilo tamén: chámanlle así a un 



Paz Negreira - Daniel López 

posible levantamento popular. O do ademais Teresa vive con outros tres 

ritmo óptimo está ben claro. 

Os ~ornes da pobreza 

Onde eu vivo hai dous sectores. Un 

traballa cun salario miserable: entre 

4500 a 6000 ptas ó mes. E con este 

salario .van sobrevivindo. As miñas 

veciñas: dona Conchita, á esquerda, é 

cociñeira. Á miña dereita vive Arnulfo, un 

chofer casado cunha lavandeira. Teñen o 

seu salario. O problema é cando teñen 

que paga-la escala, un dólar ó mes, e se 

son cinco, hai que mult,iplicar, e ademais 

hai que pagar. un has cartulinas, os textos, 

unhas tesoiras, polos exames, polo 

boletín, .... total que se fai moi difícil. E 

despois veñen os zapatos, hai- que ir de 

uniforme, ... todo isa con 5000 ptas. Pero 

o peor é cando enferman. Esoutro día 

comprobei que a mesma medicina valía 

acá dez veces menos ca en Nicaragua. Eu_ 

por desgracia tiven xa que tomar moitas 

e coñezo ben os prezos. As veces dúas 

medicinas xuntas xa suman as seis mil 

pesetas .... ou sexa que hai que escoller 

entre comer ou sandar. S'e dona Conchita 

enferma, ou as dúas filias ou a sobriña 

que vive con elas, hai que escoller. Ou 

comemos ou nos curamos. 

Toda esta xente sen seguros, 

traballadores ocasionais, empregados 

domésticos, pranchadoras, 

cociñeiras .... (seguro só o teñen os que 

traballan nas fábricas, oficinas, ... ) ... andan 

mal comidos, mal curados, sen vacacións, 

sen diversións, ~un barrio onde a auga 

sucia, sen sumidoiros, pasa polo medio 

da rúa, .... 

Pero despois está o sector desocupado. 

Teresa ten 45 anos. O seu home está por 

moito. tempo no cárcere. Vive coa súa 

filia Rosalba, nai abandonada que ten 

nenas pequeniños que lle deixou a súa 

filia maior cando morreu. Ou sexa que 

está con seis netos, coma seis filias, e sen 

traballo. Unha neta deia, Katherin, de 

catro anos, dí que eu son o seu papá, e 

trátame coma tal, dame apretas con 

moito agarimo. E todos viven nun cuarto, 

todos nun único cuarto, os seis filias e 

netos e ela. 

Outros veciños son Alba Luz e Bayardo. 

Están sen traballo. Tamén viven nun 

único cuarto. Cunha cama onde dormen 

os catro, cos dous filliños. E estando así, 

recolleron a unha nena de quince anos, 

abandonada, que darme no cuarto, 

nunha estera, no chan, ... sen traballo. Eu 

hai tres saídas: 
a prostitución, 

a delincuencia 
e o tráfico de 

drogas 

teño axudas, de acá, para causas moi de 

_emerxencia, non podo solucionar tódolos 

problemas do barrio. Agora ela está 

cunha infección , e ademais ten tamén 

úlcera estomacal. Eu cóllolle as receitas e 

dígolle que vou buscar un amigo que 

teño a ver se mas pode conseguir, non 

qu~ro que dependan de min, ... Resulta 

que eses antibióticos son moi fortes par9 

o estómago e deben tomarse co 

estómago cheo, e velaí a· cuestión ¿cómo 

tres nenas e está completamente comer? .... 

desnutrida, pareceume tuberculosa o día 

que a vin dar de mamar, non sei . que 

podía dar de mamar, leite ·non creo. E 

Cando se fala de pobreza hai que pensar 

nesa xente, en Teresa, en Alba Luz, en 

Bayardo, ... en Gisel, esa rapaciña de 

"Nosotros resolvemos" 

quince anos que darme alá no chan, ... esa 

é a xente pobre. E diranme e ¿como 

comen? E direilles: moitas veces non 

comen. Van ós depósitos d~ lixo de 

supermercados e restaurantes e comen a 

comida que aínda non se descompuxo de 

todo. Ou recuperan vasos plásticos que 

despois lavan e venden .... eles din: así 

resolvemos. Esa é a palabra que eles usan 

en Nicaragua para esas actividades de 

· sobrevivencia. Nosoutros resolvemos, din. 

¿Cal é lago a situación do meu barrio, 

que non é o máis miserable 

precisamente, nestes tempos de furacán 

e goberno neoliberal? A situación é unha 

cadea inflexible que empeza pala 

desocupación. Esta produce fame. Afame 

leva á enfermidade, e esta á marte. Aínda 

que na acta de defunción non poña: 

morreu de fame, senón de bronquite, 

xarampelo, .... 

E ¿hai saídas para esa terrible cadea ?. Si 

hai tres: para as rapaciñas novas a 

prostitución; para os mozos, 

chamémoslle ... delincuencia, pandas e ir 

resolver, a buscar. : .. ; e a terceira saída é o 

tráfico de drogas. 

Cando pensen nos efectos do furacán 

pensen que se estes meus veciños no 

barrio de Managua son os menos 

damnificados, ¿cómo estarán os ou t ros? 

. ........... .... 
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ENTREVISTA 

LIDIA SENRA, SECRETARIA XERAL DO SINDICATO 
LABREGO GALEGO . 

Os días 7 9 e 20 de decembro o Sindicato La brego Galego-Comisións La bregas celebrou en Santiago o seu 
quinto congreso. O acto veu marcado nesta ocasión polo fito do vintecinco aniversario da organización, 

fundada alá polo 7 973, nas postrimerías do franquismo. Lidia Senra a carismática secretaria xeral do 
sindicato agrario considera, emporiso, que aínda queda moito camiño por andar, o que reflicte a 

conflictividade na que vive o sector no naso país. 

Lidia Senra, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galega 

- Un dos temas deste quinto congreso 

do SLG foi a situación actual do agro 

galega e máis concretamente a 

incidencia da Política Agraria 

Común da Unión Europea no seu 

desenvolvemento. 

- O Sindicato Labrego Galega fixo un 

balance rotundamente negativo desa 

PAC, aplicada en Galicia desde o ano 

1986. Nestes anos perdemos máis de 

250.000 traballadores na agricu ltura, 

reducíronse as explotacións nun trinta e 

nove por cento; perdeuse · un trece e 

medio por cento da superficie agraria 

útil, que pasou fundamentalmente á 

forestación. Malia perdérense un número 

tan elevado de activos a renda dos 

labregos e labregas practicamente non 

aumentou. Hai temas alarmantes como a 

desaparición das explotacións de vacún 

deleite: máis de cinco mil ó ano. No agro 

galega prodúcese cada vez menos e isto 

vémolo a través do descenso da renda 

bruta, máis de trinta mil millóns de 

pesetas cada ano. A isto hai que suma-la 

inseguridade provocada polo intento da 

PAC de limita-la nasa producción e o 

reparto discriminatorio e desigual dos 

fondos públicos procedentes da Unión 

Europea . Por exemplo, recíbense moitas 

menos axudas para o vacún de carne, 

ovino e caprino, ·das que nos 

correspondería pala cabana gandeira que 

ternos ·e, no caso dos vacúns macho, xa 

non cobramos nada ó non estaren 

adaptados á nasa realidade. E outro 

problema que agudiza máis esta 

inseguridade é a reducción continua dos 

prezos dos nasos productos. 

- A nova PAC sen embargo semella tirar 

aínda máis cara a especialización e a 

potenciación da agroindustria. 

- A reforma da PAC que agora está en 

debate, é unha propos_ta encamiñada ó 

fomento da agricultura industrial. lsto 

parécenos grave, porque neste momento 

hai datos abando como que os ministros 

de agricultura dos distintos estados, que 

son os que finalmente adoptarán as 

medidas, pensasen en lle dar un cambio 

profundo. Velaí a perda de pastos de 

traballo na agricultura en toda Europa e 

os graves efectos medioambientais. Nuns 

sitios porque ó se concentra-la 

producción xorden problemas de 

contaminación dos solos e das augas e, 

nas zonas onde desaparece a prodúcción, 

problemas derivados do abandono . do 

campo, incendios forestais, erosión e 

desertización. Ademais, escándalos como 

o das vacas tolas ou o dos antibióticos 

poñen de manifesto que a agricultura 

europea está a xerar unha alimentación 

cada vez máis insegura e perigosa. No 

que atinxe a Galicia, ós intereses dos 

labregos e labregas , trátase dunha 

reforma que vai seguir profundizando na 

discriminación en canto ó reparto do 

dereito a producir e na redistribución dos 

fondos públicos. Nós propuxemos á 

Xunta e ó goberno central q-ue fagan 

fronte a esta reforma como cuestión de 

Estado e que s~ consiga facer xustiza a 

todos ·estes anos de discriminación. 

Facemos fincapé na importancia dun 

modelo de PAC que beneficie ó conxunto 



_da sociedade,. que o diñeiro públi co sirva 

para estab lecer un novo mode lo, que 

garanta unha alimentación sá e de 

calidade, así como a preservación do 

medio ambiente e a remuneración xusta 

do ~raba ll o dos labregos e labregas a 

través do prezo dos productos agríco las. 

- ¿Cales serán os eixos de actuación d.o 

SLG trala celebración deste quinto 

congreso? 

-Esixímo-la eJaboración dun plano 

ga lega de política agraria, que estableza 

os mecanismos necesarios para defende

lo naso dereito a producir, para que 

poidamos desenvolver toda a capacidade 

productiva do agro galega e en tódolos 

sectores de producción. Tamén é 

fundamental a . nivel galega a 

_articulación do diálogo con tódalas 

organizacións agrarias. Desde que Castor 

Gago é conselleiro de Agricultura, non 

hai ningún tipo de foro para o diálogo 

coas organizacións agrarias. Mesmo os 

que había constituídos dende as propias 

organizacións están. tota lmente 

desmantelados; da Mesa da Carne a 

administración pasou olímpicamente , a 

Mesa do Viña, constituída por mandato 

parlamentario nunca se chegou a reunir e 

a única que funcionaba, que era a Mesa 

do Leite, foi utilizada polo actual 

conselleiro para elimina-la participación 

das organizacións. Outro punto 

salientable sería a necesaria 

convocatoria de eleccións a cámaras 

agrarias, para saber que representa cada 

· organización no país . . A nivel estatal, 

procuramos unha reforma que posibilite 

o naso dereito a producir e un reparto 

equitativo dos fondos públicos, e que o 

goberno central utilice o veto que . lle 

correspGnde cando sexa necesario. 

Tamén solicitámo-la reforma da actual 

lei de cámaras agrarias, para que os 

sindicatos nacionalistas poidamos estar 

Santi Carbal/ido 

A agoindustria produce graves problemas de contaminación -

presentes en Madrid. Coa lei. vixente, coa 

porcentaxe que se nos esixe no marco 

estatal, obríganos ou ben a quedar fóra 

ou a pasarmos por unha organización de 

obediencia estatal , cando nós queremos 

preserva-lo naso dereito de 

representarmos ós labregos e labregas de 

Galicia perante calquera instancia ou 

administración. Xa a nivel da Comisión 

europea, nós formamos parte da 

Coordenadora Labrega Europea - CPE -

e, nese marco, estamos pedindo un 

cambio en profundidade do PAC, para 

que sirva ós intereses de toda a 

sociedade e non ós da agroindustria 

como acontece actua lmente. En canto á 

Organización Mundial do Comercio 

propoñemo-la exclusión da agricultura 

do marco de negociacións da vindeira 

rolda de Singapore, porque a agricultura 

non pode ser tratada coas mesmas 

normas de comercio que calquera 

producto. A alimentación é un ben social 

e fundamental para toda a humanidade, 

polo que coidamos que todo o país ten o 

dereito a organiza-la súa propia 

producción, a súa propia agricultura e a 

conserva-los pastos de traba llo dos 

labregos e labregas. En def initiva , a 

garanti-la súa pro pia soberanía 

alimentaria. 

-1973-1998, vintecinco anos da 

fundación do sindicato dan para face r 

unha análise retrospectiva e con visión 

de futuro do traballo reali zado polo 

Sindicato Labrego Galego-Comisións 

La bregas. 

-Estes vin tecinco anos serviron para xera

la conciencia da necesidade de auto

organ·ización de labregas e labregos. Foi a 

creación dunha organización propia dos 

labregos/as de Galicia , que analizara a 

problemática da agricultu ra dende o naso 

país. Durante estes anos, co ido que se 

conseguiu recupera-la dignidade de 

sermos labregos/as, porque existe, aínda 

hoxe, un profundo desprezo den.de ·a 

Administración cara ó medio rural. A loita 

do SLG-CCLL pode servir para que hoxe 

esteamos dotados dunha organización 

forte e consolidada, que é capaz de 

artellar todo tipo de medidas de presión, 

se é necesario, ante as administ racións 

para modifica- la lei. No tem a do sector 

lácteo conseguímo- la consolidación das 

900.000 t one ladas má is das que en 

princi pio se nos t iña as ignado ó 

entra rmos no Mercado Común. Un 

sind icato forte é o único trebello que 

ternos para ana liza- la situación, elaborar 

alternativas e defende- los nasos 

intereses. 

8 "'""º· .. .. .. 
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UTOPIA 
Non se ensoberbece Señor o meu corazón 

Sa lmo 130 

Non se ensoberbece Señor o meu corazón 

Eu non quero ser millonaria 

nin ser líder . 

nin Primeira Ministra 

Nin aspiro a pbstos públicos 

nin corro detrás das condecoracións 

eu non t~ño propiedades, nin libreta de cheques 

e sen seguros de vida 

estou segura. 

Coma unha nena durmida no colo da súa mai... 

Confíe Israel no Señor 

1 (e non nos líderes) 

Salmos. Ernesto Cardenal 



······· ······e 

f~GAL~RIA~ 
!ARGAD~LO~ 

~ 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 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax : 981 - 58 18 88 

~~ Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf. : 93 - 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 31O48 30 
Fax: 91 - 3104830 

~~ Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf. : 988 - 37 09 26 
Fax : 988 - 37 09 28 

~~ Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 3716 

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

«~ 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 79 1 8 



FAI A.DOIRO NO ADRO Xosé Chao Rego 
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· FALAR BEN NON CU STA CARTOS 
Xesús Cristo, veláí un nome con apelido, 

ou título. ¿Non sería conveniente 

distinguir cando falamos de Xesús e 

cando de Cristo? Sen esquecer que entre 

o Xesús da historia e o Cristo da fe existe 

unha continuidade, eu non me sinto a 

gusto cando escoito que Cristo asistiu ás 

vodas de Caná de Galilea ou que Xesús 

está no sagrario. 

toda reunión 
de persoas 

tende a facerse 
institución 

facer agora os historiadores? E se 

falamos desa lgrexa que se ten por 

exclusiva, e que se opón a dereitos 

eclesiais elementais dos fieis, coma o 

sacerdocio ministerial da muller ¿non 

lle acaería mellar falarmos simplement~ 

de catolicismo romano? As outras 

lgrexas non teñen a culpa. 

Alguén retrucará que xa hai a lgrexa 

Universal, pero tal causa, ó ser unha 

abstracción, non ten existencia 

concreta, porque -xa o dixo o 

franciscano medieval · (século XIV), 

Guillermo de Occam-, os universais non 

existen, son arrotos verbais ("flatus 

vocis"). A non ser que se queira dicir que 

soamente hai unha lgrrexa -un 

Pensamento único-, e que fóra dela non 

hai salvación, e que esa - lgrexa é Roma. 

Pero eu quería falar das ambigüidades da 

Máis · problemático resulta fa lar da linguaxe, non das súas blasfemias. 

A palabra "crente" implica unha opción persoal, 
non mera pertenza socio lóxica 

re_trucoulle que el tamén. Ser cristián é 

unha denominación sociolóxica que fai 

referencia ó bautismo. Eu renunciaría ó 

substantivo e aplicaría o adxectivo 

-cristián, cristiá-, cando se trate de falar 

de algo evanxélico: unha actitude cristiá, 

por exemplo, un comportamento 

cristián .. 

lgrexa. ¿Que hai detrás dese lema Deespois do Concilio foise impoñendo o Prefiro a palabra crente por tres 

reivindicativo -Somos lgrexa-, senón un 

grande equívoco? Non me refiro a ese 

movemento eclesial qque está senda tan 

proveitoso, s.enón á usurpación da 

palabra lgrexa pala xerarquía e polo uso 

·da xente? ¿A quen ·se lle acorre dicir 

"Somos Galicia? ·Non s~ pode trocar 

unha palabra abstracta por outra 

concreta sen qu.e padeza a concreción. 

O recurso de dicir lgrexa institución non 

me parece procedente, porque toda 

reunión de persoas, na _medida en que é 

frecu _ente, necesita institucionalizarse. 

Chamarlle lgrexa oficial, eu non sei o que 

quere dicir, a non ser que internos 

manifestar que é a lgrexa burocrática. 

Pero tamopuco. Denominala Sinagoga 

resulta unha aldraxe antiecuménica. 

Cando se fala de lgrexa universal ou 

mesmo católica, ¿por que non 

denominala gran lgrexa, como adoitan 

vocábulo eclesial con relación a 

cuestións que atinxen ó Pobo · de Deus; 

habería que non mesturar e reservar 

eclesiástico para o uso que sempre tivo: 

o referente a estructura xerárquica, 

mellar aínda, clerical. 

En procura da propia identidade, eu 

nunc;;i digo que son católico, senón un 

crente que habita no barrio católico; o 

catolicismo converteuse en termo 

agresivo, semellante á actitude que 

teñen os ultras co patriotismo, de xeito 

que hoxe, quen ve un individuo co 

emblema patrio no peito ou coa 

bandeira na matrícula do automóbil, 

conclúe que o portador é un facha .. 

¿El será preferrble chamarse cristtián? 

De todas, todas, ho; pero lembro aquel 

compañeiro meu que o convidarona ir, 

dispensando, de putas, e dixo que era 

cristián. O prostibulario anfitrión 

motivos: a) é moi ecuménica, estensibles · 

a tódolos que se apuntan á 

transcendencia no mundo enteiro; b) 

expresa unha opción persoal e non 

simple pertenza sociolóxica; c) e, sobre 

· todo, parece que aí·nda non está moi 

hipotecada. 

Valla por hoxe · esta reflexión, e se 

interesar seguir co negocio, non estaría 

mal avisalo e mesmo precisa r aquelas 

cuestións que resulten máis interesante 

ou máis discutibles .. 

di ría que son 
un crente que 

habita no 
barrio católico 

_ ...... .. .... .. 



............. ._ 

O NOSOTABOLEIRO 
, , 

DOUS ANOS DE PASANTIAS TEOLOXICAS 
Aínda que é moi difícil resumir dous anos· en poucas liñas, o grupo da Coruña de PT elaborou o seguinte 

informe para que as futuras persoas interesadas nas Pasantías Teolóxicas teñan datos suficientes para saber 

¿Que son as Pasantías Teolóxitas? 

en qué consisten. 

Xuntanza en 
Bastavales 

Porque non eremos que Roma teña fío. directo co alén. 

Para berrar moi alto que os "adornos" en galega na liturxia son 

unha hipocrisía e unha comenencia. 

¿Qué somos e qué queremos? 

· Somos grupos de cregos e leigos, espallados por toda Galicia, 

que dialogan. Xente de formación pers~al distinta, pero no 

fondo, con só pequenas diferencias. (Algúns colaboramos nas 

parroquias, outros colaborabamos, pero botáronnos, e outros 

batámonos). 

Somos un sector, non unha secta,. Queremos ser alternativa a 

partir da nasa adhesión á gran lgrexa. Queremos ·ser crentes sen 

máis e que desaparezca a división cregos-leigos. 

A palabra pasantía ten dous significados: Queremos comunicar a outros crentes como a nosa fe se foi e 

se vai transformando pa_ra encontrar neles axuda e apoio a quen 

queira achegarse. 

a) Apoio para a aprendizaxe. 

b) D reito de paso. 

Os obxetivos que propón a PT son os seguientes: Inicio das Pasantías e mater.ial utilizado nelas 

Empezamos en outubro do 1996. 
- Construir comunidades de estudio e reflexión sobre a fe 

cristiá, dentro da lgrexa e dende o noso pobo galega, unha 

corrente crítica dentro da asemb lea de crentes. 
En tódolos cursos usamos un libro e o boletín "Diáspora". 

Libros: 
- Quere ser un camiño de busca para chegar a ser un verdadeiro 

cristián e disposto a comparti-lo que atope, con outros. 
Curso 96/97:"Papeles confidenciales de Su Santidad Juan Pablo 

11" de Feo. de Juanes. 
¿Por qué aparecen? 

Porque Xesús foi moi crítico cos seus contemporáneos e porque 

non pensou nunca en organizar unha lgrexa xerarquizada. 

Porque hai xente que padece as conse.cuencias do poder 

eclesiástico e non escoita unha voz nin descobre un xesto 

desaprobador deste abuso de parte de case ningún grupo de 

crístiáns. 

Curso 97/98: "Hacia una comunidad de iguales" de Juan José 

Ta mayo. 

Curso 98/99: "Cristianos rumbo al siglo XXI - nuevo camino de 

liberación" de José Comblin. 

(Usamos libros de autores non galegas para non pechamos en 

.nós mesmos e para sabe-la opinión do.utros). 
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¿Cando nos reunimos? 

Cada grupo é autónomo: normalmente cada semana, cada 

quince días, cada mes .... 

Xuntámonos para poñer en común o que levamos lido sobre o 

tema a tratar. (As veces hai temas que saltan 

inesperadamente, deixámo-lo libro e reflexionamos sobre 

eles). 

Charo Rilo - Sagrario Facha/ 

Tamén ~elebramos unha xuntanza trimestral en Bastavales, á 

que asiste polo menos un representante de c·ada grupo, para 

comentar cómo van os grupos .. 

Alguén dixo: 
"veño C"on ilusión 
a xuntarme con 
xente ilusionada 

As reunións das PTs dannos vida, axúdannos a ordenar todo o 

que sabiamos de antes: chimpar todo o que non é válido e 

quedar co esencial. Tamén a ver cómo ·nos axudamos e nos 

comprometemos. 

O grupo . da Coruña adema is organiza charlas dadas por 

especialistas. No curso 97/98 viñeron: Bernardo G. Cendán , 

Victorino Pérez e Pepe Chao. 

DIÁSPORA 

Comunicámonos a través dun boletín chamado Diáspora. Este 

boletíl'.1 envíao Sagrario Fachal, do grupo da Coruña, a unha 

persoa de cada grupo; e esta encárgase de fotocopialo e 

repartilo. 
-

Neste boletín aparece sempre un guión-cuestionario para 

traballar en grupo os temas do libro. Este guión confecciónao, 

de momento, Pepe Chao. 

Diáspora tamén vale para comunicarnos entre nós. Non ten 

periodicidade fixa. (Alguén de cada grupo escribe de cando en 

vez para compartir con todos). 

Valoración das PTs nestes dous anos 

Buscabamos un lugar de debate, estudio, reflexión, encontro ... 

onde falar con toda liberdade e con respecto ás opinións .... e 

atopámolo. 

Antes na lgrexa decidíase por nós, sen embargo agora estamos 

senda capaces de descubrir por nós mesmos algo e estamos 

chegando a algunhas conclusións. (Moitas delas, se non fose en 

grupo, probablemente non aparecerían). 

Alguén dixo: "Veño con ilusiona xuntarme con xente ilusionada". 

Gustaríanos compartir este regalo con máis xente, pero .. ¿como 

chegar á xente que busca o consola da fe e non o atopa na 

lgrexa porque está convencida polo que coñece de que a lgrexa 

só ofrece mercancía pasada, que non sabe fa lar da novidade de 

Deus, que só dá receitas e que ata algúns casos sabe máis ca 
· Deus?. 

CONCLUSION 

Cre"mos que se pode .ir construíndo o Quinto Evanxeo, como 

resultado das reflexión de tódolos grupos, esperando que a nasa 

actividade como crentes repercuta na procura dunha sociedade 

mellar. 

Próxima xuntanza: 

Día 13 de marzo 

Lugar: Bastavales 

Hora: de 4 a 6 

Coordinadora as Pasantías 

Sagrario Fachal Veiga 

R/ Médico Durán 2-4, 4º E 

15005 A Coruña 

Teléfono: 981.26.84.74 

A FESTA DO- LUME 

< -E -• -

. Data: 6 de febrei ro 

Lugar: Parroquia de Gale.gos. Lugar do Pazo - Casa das Monxas. 

-Dende Ordes, dirección Ponte Carreira. Frades 10 km. 

-Dende Ordes, Ponte Carreira, Frades (10 km) 

Horario: 

10:00 Asemblea anual da Asociación lrimia 

11 :00 Sesión de traballo 

12 :30 Desea nso 

14:00 Xantar compartido. Aviso importante: Celsa, de non vires manda por Anuncio a tartiña de naces 

16:00 Eucaristía (levar cirio para a festa da Candoloria) 

O tema deste ano é o da INCULTURACIÓN DA FE. _ .......... ... .. 



l Tintxu 
.............................. ·-.. "'-........................... ---................................................................................................................................ . 

¿ACABARON OS PROBLEMAS? 

Ó escoita-las derradeiras intervencións do presidente da Xunta no ano fenecido, 

podería un pensar que xa se acabaron tódolos nasos problemas. As autovías están 

rématadas, aínda que ademais dos xa famosos 52 quilómetros de Pedrafita estén sen. 

rematar dezmáis ó pé do Manzana!: seica choveu' moito en Galicia, pero cando ardía 

o monte diciamos que este era o ano máis seco en non sei canto tempo, e polo de 

agora aínda non anexionamos o Manzana!. 

_Tampouco' anexionamos Zamora e non están rematados outrbs quince quilómetros da 

Autovía das Rías Baixas, parte dos cales -discorren por túnel, baixo terra, ou sexa que 

seguramente non tería que ver tampouco a choiva. 

Desgraciadamente, boa parte dos conductores non foron tan optimistas coma Manuel 

Fraga e mailo ministro e queixáronse de que houbese que volver a asfaltar pequenos 

anacos da Autovía do Noroeste entre 

Becerreá e Baralla, que non estivese 

rematado o acceso á Autoestrada en 

Miño e que os elementos subversivos 

(neste caso si foi a chuvia) tapasen con 

terra un carril da Autovía das Rías 

Baixas preto de Ourense, ó día 

seguinte de abrirse ó tráfico. 

Menos mal que o temporal de_ neve 

tivo o acerto de agardar que estivesen 

as autovías abertas, que así se puido 

notar mellar o seu efecto ben,éfico, 

que ninguén dubida de que o teñen, e 

moito. O que non saben moitos é 

cantos quilómetros construíron o 

señor Fraga ou o señor Aznar (ou 

Borrell, Cosculluela e Felipe González): hai que ter algo de · sentidiño, tamén nos 

momentos de éxito. 

CÓn eses aires optímistas, tanto Manuel Fraga coma o n:iinistro, nas súas interven~ións 

inaugurais deron por resaltos a moi breve prazo os gravísimos problemas da 

construcción dunhas vías férreas axeitadas. Seguramente se debería a iso o titular dun 

periódico, que anunciaba que RENFE tomaría medidas para palia-los efectos das novas 

autovías. 

Os cidadáns sabemos valora-lo g_ran servicio que prestan estas novas vías, pero 

sabemos que os políticos que nos queren pasar factura por elas levan moitos anos no 

oficio mentres os cidadáns agardabamos estas mellaras. Como seguimos agardando 

por outras obras xa moitas veces vendidas como feita-s, desde o remate da Autoestrada 

do Atlántico ata Ferro! e Tui, a posta en servicio da autovía de Santiago a Lavacolla e 

mailo inicio das obras da Autovía do Cantábrico ou da autoestrada de Santiago a 

Ourense. 

E, unha manía persoal deste cronista, ¿cando rematarán os 500 metros que faltan na 

costa de Herves, na nacional 550, da Coruña a Santiago, que se empezou a arranxar 

máis ou menos cando emp~zaron as obras das autovías? 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O Arcebispo, en Compostela 

á terceira martelada 

acadou que a parede 

caese esnaquizada. 

2. Se alguén se soprendeu 

eu axiña me decato 

de que a Xerarquía actúa 

"ex opere operato". 

3. Fóra anécdotas e humores 

é causa estimable e certa 

nestes tempos de angustia 

que estea unha porta aberta. 

4. Entrado na catedral 

o inxenuo peregrino 

para non. perde-lo tempo 

cumpriralle moito tino. 

·5. Na Basílica existe 

de Santiago triple imaxe 

e pra dar con dúas delas 

non cumpría tal viaxe 

6. Un Santiago dacabalo 

con cara de triunfan ouros 

pero o que triunfan son bastos 

sobar do lombo dos mauros. 

7. · Un catolicismo bravo 

que é filio do integrismo 

procura que os inimigos 

vaian dereito ó abismo. 

8. Outra imaxe,· a sedente 

dun Santiago doutoral 

que pontifica na cátedra 

moito dogma doutrinal. 

9. Por fin, a imaxe que mola: 

o Apóstolo camiñante 

que co caxato porfía 

en ir sempre cara adiante. 

10. Como en todo Ano Santo, 

un asunto algo feo: 

disputan Xunta e bispo 

de quen é o Xacobeo. 

11. Nosoutros aconsellamos 

· que nunca perdan de vista 

que van vir moitos crentes 

mais tamén moito turista. 

12. Dous Anos Santos agardan 

para un longo camiño: 

o Xacobeo e o Mundial, 

e o Bienio lrmandiño. 




