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DO EURO Á CRISE BRASILEIRA (2ª

Unha das angueiras históricas da esquerda e do

O TRASNO

HIMNO Á COMPETITIVIDADE. Do

galeguismo foi conseguí-lo recoñecemento de que Galicia

capítulo 13 da primeira carta de San Eurodólar Mammón

puidese decidir sobre ela mesma. Este é un principio

ós acelerados.

democrático, . pois débese entender que é a propia
sociedade a que debe de elixi-lo camiño q~e a ela lle

Por moito que eu Jalase inglé.s e xaponés, e dominase
tódolos procesadores de textos, bases de datos, linguaxes
de programación e protocolos para redes .... se non son

pareza máis axeitado para o seu desenvolvemento.
Entorpecer iso supón dificulta-la democratización e o paso
á idade adulta dunha soci_edade.
Galicia nunca andou sobrada de democraCia.Poucos se

competitivo de espírito, non sería máis ca un bronce que
resoa ou un pandeiro que repenica.

estrañaron de que houbese que reconverte-los sectores nos
que mellar se desenvolvía o naso país :tiñan
sobreproducción e había que limitalos poñéndolles cotas.
A estas históricas carencias de autogoberno engadiuse o
deseño que se está a facer da Unión Europea. Un deseño
que, lonxe de coordina-los países membros, o que fai é
dirixilos. E é precisamente aquí onde está a diferencia;
cando e trata de unirse ten que ser para que poidamos
cooperar no noso esforzo, e complementar uns o que lles
falta ós outros. Se nos unimos para favorecer só un tipo de
mpr a un tipo de organizacións que sempre benefician

Por moito que puidese predici-la evolución dos mercados

E i to vén a canto da progresiva falta de autonomía que

financeiros, e coñecese tódolos mecanismos daformacion
dos prezos, e posuíse as mellores influencias cos políticos

comezan a te-los gobemos europeos, e con eles os seus

das repúblicas bananeiras, ... se non son competitivo de

cidadáns. As crises das bolsas son un claro reflexo de

espírito, non sería nada.

cómo as economías de moitos países dependen das
operacións financeiras que fagan uns poucos resabidos.

E por moito que triunfase nunha fulminante operación de
compravenda de divisas ou con habelenciosos inanexos
de enxeñería financeira, pero despois caese na tentación

m sm s, mal andaremo .

Resabidos como aquel home chamado Georges Soros que
creara o que se chama un Fondo de investimentos a xente
aforraba os seus cartas; tan sumamente grande era ese

da piedade cos perdedores, deixando de ser implacable
ata a fin, .... non me sería de proveito ningún.
A competitividade é forte, rexa; é irmá da envexa e sabe

fondo e tanto poder tiña sobre o mercado, que
simplemente polo feíto de vender moeda dun país e
compra-la do outro, conseguíu bota..:la libra esterlina do

fachendear para estimulala; non ten pudor nin coñece' o
sentimerito de indecencia e, para ben do progreso xeral,

istema monetario europeo alá a principios dos anos
noventa.

procura sempre e por riba de todo o propio interese; é
agresiva e sabe alporizarse e leva implacablemente conta

Estes negociadores teñen tal poder que non hai reserva
estatal que poida contrarresta-los efectos dos seus

de todo e tódo-los que lle Jan mal; non se aleda cos
paternalismos que intentan corrixi-la leí da selección

movementos. Movementos que se fari na busca da máxima
rendibilidáde a curto prazo. Movementos que orixinan

natural e da sobrevivencia dos f ortes; alédase coa derrota
do adversario e a exclusión do feb le. Nada a conmove,

desequilibrio

desconfía como .táctica, nunca abandona. As filosofías e
as relixións brandas pasarán e . someteranse ó

moi graves sobre unhas economías que

cada vez están máis mundializadas e dependen unhas máis
da outra , como vimos recentemente nó caso brasileiro.

pensamento

Diante de nó

témo-lo problema que separa unha

someteranse ó dominio da lingua única. Os coñecementos

ociedade de cidadáns de outra de mercadores. A vía pala

serán superados e subsumidos na información única ....
Pero a competitividade endexamais pasará.

que queremo que camiñe a nosa sociedade será aqu~la
que eli amo (se podemos) e dará o froitos para os que

_

foi cr ada .

único.

As

linguas

¡YEAHHHHH!

desaparecerán

e

BOANCJVA
A PALABRA ·
Mt 5, 1-12

Vendo Xesús á multitude, subiu ó monte e
sentou. Achegáronselle ós séus discípulos, e el,
tomando a palabra, ensinábaos dicindo:
-Ditosos os que teñen espírito de pobres,
porque deles é o Reino dos Ceas.
Ditosos os que choran,
Porque eles serán consolados.
Ditosos os non violentos,
porque eles herdarán a terra.
Ditosos os famentos e sedentos de xustiza,
porque eles ficarán fartos.

O ECO

Ditosos os misericoriosos,

r

porque eles acadarán a misericordia.

Louvado sexas, Deus,

Louvado nos doídos

nos pobres desta terra,

das miserias alleas,

se o espírito os anima,

para eles terás, Deus,

faraos donas dela.

entrañas de tenrrura.

Porque eles serán chamados fil los de Deus.

Louvado tamén sexas ·

Louv.ado tamén sexas

Ditosos os perseguidos por causa da xustiza,

nas bágoas dos que choran,

nos corazóns sen chata,

Porque deles é o Reino dos Ceas.

con elas regan froitos

na xente que reflexa

Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan ou

para o día da victoria.

a bondade na aliada.

calumnien de calquera xeito pala miña

1

Ditosos os de corazón limpo,
1

1

Manuel Rºegal Ledo

Porque eles .verán a Deus.
Ditosos os que traballan pala paz

Louvado en quen renunCia

Louvado sexas, Deus,

causa: alegrádevos e reloucade, porque

a ser dos agresivos,

nos artistas da paz;

grande será a vasa recompensa nos Ceas; do

e soñan cunha terra

se fan paz con dereitos

mesmo xeito perseguiron ós profetas

sen paos e sen dominios.

fil liños teus serán.

anteriores a vós.

Louvado nos famentos

Louvado finalmente

de pan e de dereitos,

en tantos perseguidos

no teu gran día, Deus,

por defende-lo pah

vera nse satisfeitos.

dos pobres e aflixidos.

Daniel López

A CLAVE o MUNDO
1

DO REVÉS

Os macarismos ou benaventuranzas son. unha forma de fa lar, un xénero literario, que xa viña de vello. Perece non haber dúbida en
que o núcleo deste discurso débese ó mesmo Xesús, enriquecido e adaptado despois. No fondo resoa o profeta lsaías (61, 1), e un
concepto de xustiza arameo onde o rei toma apaixonadamente partido a favor do débil fronte ó forte, moi distinto á neutralidade
grega.
Na palabra ónf, recóllese a idea do que está humillado, sometido, esmagado, incapaz de levanta-la cabeza. É precariedade
económica pero é máis: é oprimido fronte a opresor. No conxunto das benaventuranzas está lago presente con toda a súa forza
unha intención paradoxa 1: poñe-las causas do revés. As persoas que Xesús anima e chama felices son a escoira, o refugallo do
mundo, os excluídos do sistema. Hai que lelas cun olla pasto no final: na cruz e na pascua. Pronúnciaas un derrotado do mundo,
un que se solidariza ata a marte cos perdedores. Un a quen Deus, co seu infinito senti.do do humor, rehabilita e acolle nunha grande
e entrañable aperta de· feli'citación.
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CONTOS, COPLAS E
ROMANCES DE
CEGO é unha nova investigación
de Mini e Mero, recollida agora nun
libro que sae estes días á rúa producido
por 0.phiusa de Lugo, adicado "os cegos
que non ven (o que pode ser unha
desgracia), e·ós que non queren ver (que
iso si é unha gran desgraci~)". O libro
canta con varias seccións: "sermóns",
"parrafeas", "sucesos", "crimes e
asasinatos", "sobre acontecen:ientos

SAN SEBASTIÁN, que se celebra o 20 de xaneiro, é patrón

históricos notables", picarescas e moi

de Pontevedra e de 15 parroquias galegas, pero ten unha especial raigame en Castro

populares" e "temas varios". As letras

Caldelas onde celebran nesta data unha festa

van acompañadas da súa música

unhé1 romaxe na ermida do Pico Sacro que é un vestixio da cristianización dun dos

e procesión

da cidade

dos fachas. Así mesmo hai

respectiva ... É unha mágoa que este

montes máis senlleiros da comarca de Compostela. Pero hoxe queremos chama-la

inmenso trabal lo de investigación e

atención sobre esta escultura que podemos contemplar na ilustración e taí!1én na

recolleita, de tantos anos de busca e

exposición de artes plástic_as "Creart" ata o 28 de febreiro nos locais da Fundación

reproducción da música e da letra desta

Semana Verde de Silleda. Estamo_
s a disfrutar do "San Sebastián" do escultor ourensán

tradición tan nosa, que está a perderse,

Acisclo Manzano; esta peza en madeira de buxo representa ó santo acribillado

non sexa apreciada palas institucións.

totalmente.

Este é o primeiro de polo menos tres
volumes, que hai que multiplicar por
moitos anos de traballo destes dous
investigadores.

11
A
MESA
POLO
TRASLADO Á TERRA"

das presas e presos independenti_
stas
galegas desde os cárceres de fóra está a
acadar os .seus obxecti'fOS. Por este
motivo están a reconvertela , nunha
"Mesa pola liberdade", sempre tendo en
canta a opinión dos que están a sufrí-la
cadea ... En moitos dos pobos da península
está a haber un cJamor para que se
respecten os dereitos dos detidos sen
distinción, despois dalgunhas diferencias
entre presos de primeira e doutras clases.
A situación é máis sangrante entre os

,
presos de Euscadi, que non acaban de
Unha nova ONG acaba de artellarse en Vigo: a ASOCIACION PARA
achegarse ó seu país, abrigando _ás
A SOLIDARIEDADE, dentro d~ parroquia do Perpetuo Socoro, na que · familias a percorre-la penísula nun
doce xoves están a prepararse para ir a traba l lar nos paí.ses onde os Redentoristas que
permanente risco da vida e nun atropelo
rexen esta comunidade viguesa teñen misións. Esta nova iniciativa de voluntariado
constante dos dereitos que lle recoñece a
tocou a fibra xenerosa de Vigo e xa canta con preto de douscentos socios. Agora
lei. E isto despois das advertencias feitas
mesmo están a financiar un taller de recursos humanos en Lima para poder crear alí
.ó Goberno de Madrid p'ola maioría do
unha pequena empresa téxtil. A colaboración pode ser múltiple, para máis
Parlamento de Euscadi e do mesmo
información; Rúa Lalín, nº 3. Vigo (Tfnos. 237145 ou 234372). Na foto a súa directiva.
Valedor do Pobo.
···············e

Alfonso Blanco Torrado

...............................................................................................................·...........................................................................................................................................................................

FISTERRA,

o film de Xavier Villaverde, segue a colleitar un grande éxito en

Galicia e fóra e converteuse nuha aposta polo cine do país, despois do esforzo de moita
xente que está a adicar tódalas súas forzas a esta arte. E o caso de Xosé Coira e a
Escala de lmaxe e Son, e outros que xa non están aquí como Chano Piñeiro ou Antonio
Blanco, que nos fai lembra-la súa curtametraxe "A matanza canibal dos garrulos
lisérxicos" (1993) que gravou en vídeo con catro patacóns e na que interviña· Manuel
Manquiña, agora actor de sana. O protagonista de "Fisterra", Nancho Novo, xa
traballara con directores galegas como Antonio Simón e Héctor Carré.

VÉNDESE MÁIS EN
GALEG.0 . É unha das

CELEBRÁMO-LO
ESPECTÁCULO coque

conclusións do estudio do Consello da
Cultura Galega que ante características

nos está a agasalla-lo Celta no seu 75

e prezos semellantes nos productos, os

aniversario, e para saborea-lo mellar

consumidores prefiren os que se venden

convidamos a le-lo libro de Alfonso Eiré

e etiquetan no naso idioma. A Mesa

"O. fútbol na sociedade galega", editado

pala Normalización Lingüística está a

en A Nasa Terra, e que é un

facer neste mes unha campaña nesta

achegamento crítico

liña: "O galega vende", aproveitando a

a este fenómeno

tempada de rebaixas e co_a colaboración

social que está a

do Concello de Vigo, está a informar,

mover tantos cartas

porta a porta, sobre o uso do naso

e a tanta xente.

idioma nas relacións comerciais.

Analiza a
polivalencia das

RAFAEL DIESTE

emocións que xera o

cumpriría cen anos o 29 de

fútbol nas cidades e

xaneiro, veu ó mundo na Rúa de Abaixo de Rianxo, a mesma

na sociedade en

rúa que acobilla as casas de Manuel Antonio e Castelao.

xeral. Non esquece o problema da

Canta cunha das obras máis polifacéticas: relatos, teatro,
ensaio ... Na Guerra Civil foi un membro activo en Madrid _da "Alianza de Escritores
antifascistas"; en 1961 regresou do exilio dos Bos Aires. A súa obra asomase á
beiramar da súa terra en balcóns e balconadas desde as que ·podemos segui-la
linguaxe dos mariñeiros: Dos arquivos do trasno, A Fiestra Va/deira, etc. Nada lle era
alleo, sobre todo a súa comunicación co movememtno renovador da plástica galega:
Castelao, Luís Seoane, Laxeiro ...

violencia nin dos medios de
comunicación. É·moi perspicaz na
análise dos xogadores como
protagonistas da función na que tamén
actúa o subconsciente dos siareiros, a
relación entre fútbol e política e tamén
ca publicidade.

O fin social que sempre tiveron

OS MONTES COMUNAIS recibiu

un golpe de marte ó aproba-lo Congreso de _Madrid a emenda do PP polo que se lles
impón o imposto de sociedades, como se fosen unha empresa con ánimo de lucro. Ó
enterarse polo BOE, os coordinadores da Organizadora Galega de Comunidades de

Organización Galega
de Comunidades de Mon.tes
Veciñais en Man Común

Montes trasladáronse a Madrid onde transmitiron as queixas e xestos de protesta por
tal medida que consideran ilegal por non te-las comunidades personalidade xurídica.
As comunidades só piden quedar exentas de impostas cando invisten os seus ingresos
na mellara do monte ou en obras de carácter social na súa parroquia. Hai
organizació_ns forestais que desoíndo ós veciños apoian a nova fiScalidade dos montes :
Silvanus , Afrifoga, Asociación forestal de Galicia.

e ···_. . . .... ..
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TELEVISION

Daniel López

UNHA MAREA DE .NORMALIDADE
galega, por outra parte, co que si se pode
identifica-la xente, porque está cheo de
dialectalismos e toques persoais. Igual ca
nas películas de Ken Loach ou de Trueba, .
o

xeito

de

falar

particular

dos

personaxes, distinto ó dos asépticos
loc:utores dos telexornais -que no caso
galega é simplemente en moitos casos
unha lingua de traballo, causa que se
nota e a xente sabe- convértese nun
elemento a favor.
Por riba de calquera sesuda análise
intelectual, o papel da televisión galeg.a
debe ir por aí : facer que esta terra se

O equipo de Mareas Vivas

reconcilie con si mesma. Tempo haberá
Dicir que unha serie da te levi sión galega

principal que xa a xustifica: recuperamos,

de

nos axuda

e

nun medio digno en cun uso socialmente

argumentos e enfoques, que se se cae no

reconc ili ados co naso país, é tanto como

prestixiado, q galega clandestino da

buc·olismo,

dicir que a te levisi ón galega está a

beiramar, ata agora etiquetado de brután

documentación e recreación de certos

cumpri- lo seu pri ncipal obxectivo.

e malfalado, un galega con seseo. e

personaxes, .... tempo haberá. O paso dado

Na se ri e Mareas vivas, da que van alá a

gheada que na serie se emprega cunha

agora

pe nas tres

naturalidade que é ben de agradecer. Un

Celebrémolo .

.•

············· e .

a se nti rnos normais

capítulos, hai

un

dato

emendar

é

posibles

que ·se

de

defectos
hai

grande

fallos

de
na

importancia.

INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz
,

,

SERRA LEONA: UNHA TRAXEDIA MAIS EN AFRICA
Mentres parte de Europa está centrada no nacemento dunha nova móeda e se preocupa principalmente pala
economía dos máis fortes, esquecendo a miseria tanto doutros países, principalmente os do Este, baixo os
aires dun asfixiante neoliberalismo e EEUU distrae a atención mundial con problemas da súa característica
dobre moral, África segue a estar envolta en conflictos armados. Angola e Serra Leona acaparan tristemente
o protagonismo actual nos medios de comunicación.
Serra Leona é un pequeno país da
África central, que se debate nun
conflicto entre "forzas rebeldes" e o
goberno. Miles de P.erso.as marren e a
miseria esténdese por todas partes.
A República de Serra Leona creouse no
ano 1961. Xa no ano 1787 o británico
Granville

Sharp

creou

nes.ta

zona

tropical, situada ó lado de Guinea e ·de
Liberia, un asentamento para escravos
liberad9s, na súa maioría de Inglaterra e
de EEUU. Ten unha poboación duns 4,5
millóns de habitantes. A composición da
poboación é: mende o 340/o, temne o
310/o, limba o 90/o, kono o 50/o e outras o
210/o. As súas linguas son o inglés e o
krío. No que se refire á relixión un 520/o
son ·animistas, un 40º/6 musu.lmáns e un
80/o. cristiáns. O sistema de goberno é o de
réxime militar.

Sankoh, o líder da RUF , acusado de

situación humanitaria é cada vez máis

tráfico de armas. Dous meses despois un

alarmante e catástrófica, con centos de

grupo de mozos militares ·deu un golpe

persoas atrapadas nas súas casas, sen

de Estado e compartiu o poder coa

auga nin electricidade, incapaces de saír

guerrilla.

En febreiro de 1998 foron

para poder buscar comida. Esta situación

privados, de forma violenta, do poder por

agrávase principalmente no caso dos

unha forza de interposición (ECOMOG)

nenas, nenas e persoas de avanzada

que

idade. Mentres os países ricos ?eguen a

Unha crise antiga é a que está a

restableceron o presidente electo. A

vender armas e sementa-la miseria neste

provoca...;lo conflicto actual. A crise

guerrilla retirouse, pero desde decembro

continente, con abundantes recursos

actual non é nova, é unha prolongación

volveu a atacar, principalmente á capital

naturais pero moi pouco educados na

dominada

da guerra civil de 1991. En oito anos
perderon
máis

de

~

polos

nixerianos,

Freetown. De novo comezaron as martes,

democracia. Os colonizadores ingleses

vida máis de 15.000 persoas e

o medo e a miseria, baixo o pretexto de

ap.roveitaron as súas riquezas e agora

dous

millóns

de

persoas

pedi-la liberación do líder da RUF.

miran cara a outro lado e tratan de

convertéronse ·en refuxiados no seu

Nestes días . un exército de 15.000

ocultar e minosvalorar estas traxedias.

propio país. A Fronte Revolucionaria

soldados da ECOMOG logra recuperar

Eles tamén son persoas con dereitos igual

Unida (RWF) boicoteu as eleccións de

algúns dos barrios conquistados pala.

ca

febreiro de 1996, que eran as primeiras

guerrilla, mentres o líder desta abandona

lembrarmos estas persoas que sofren,

desde a independencia do Reino . Unido

nós.

Serva

este

recordo

para

a cadea, provisionalmente, para negocia-

consecuencia dun mundo no que se

no ano 1961. Nelas foi elixido Ahmad

la firi do conflicto. Mentres tanto a

estreman as diferencias económicas,

Tejan Kabbah. Deseñou un pacto coa RUf

situación é dramática: miseria, moitas

entre países e individuos, cando

para que este se transformase nun

causas queimadas e arrasadas, miles de

dereito a poder vivir unha vida digna, se

partido político. Pero este pacto fracasou,

martes, fame, secuestro de civís, que s~n

atope·n alí onde

cando en marzo de 1997 Nixeria, unha

utilizados como escudos humanos, para

humanidade tan" contradictoria, inxusta e

potencia militar emerxente, detivo a

cubri-lo

insolidaria.

repregue

da

guerrilla.

A

se

atopen,

teñen
nesta

8 ··-···""'"'

EN 1REVISTA .
A COOPERATIVA DA ·CEROUEIRA,
COOPERATIVISMO EN MARCHA
A pasada semana fa/amos con Fernando Veiga, membro dunha cooperativa dos Aneares. Fernando fa/aunas
de cómo se creou esta, das dificultades que tiveron (e aínda teñen que superar} e dos obxectivos que seguen
perseguindo os cooperativistas ca seu proxecto.A experiencia é ben xeitosa polo de constructiva que ten;
desde o principio se perseguiu un claro obxectivo: facer por vertebrar unha localidade, a nivel social, a nivel
económico e sobre todo a nivel humano.
coma o naso no que .tan complicado

F: Si, de todas maneiras, non todo é

semella xuntarse · nun proxecto que dea

negativo. Hai moito de positivo na nasa

resultados positivos.

cultura, e neste modo de vida coma o

F:Ben é certo que igual que neutras

conxunto de valores vitais (acollida ,

partes de Galicia , aquí existía (e aínda

hospitalidade, ... ). as relacións ·humanas, a

existe) un forte desánimo social. A

cooperación

relativiza-los problemas,... todos eles

frecuentes. Todo isto desemboca nunha

elementos difícilmente cua ntificables,

e

a

resignación

sensación vital de ser suxeitos pasivos en
vez de protagonistas activos da propia
vida .
continuamente levamos unha gran parte
IRIM IA:Fernando, a vasa coop erativa

dos galegas ...

nace nos Anea res. Todos sa bemos deles

F:De feíto, ó naso entender eses son

pero · agradeceríam osc he

síntomas

nos

refrescase- la memoria e nos con t ases

máis

determinantes

de

subdesenvolvemento que os simplemente

determinantes

para

que

esta

experiencia que irnos conta r fose posible.
pon a andar esta pequena cooperativa.
F: Todo comezou en 1990, a raíz duns
cursos dados na zona de Estructuras
Agra rias e turismo rural, un grupo de
tri nta veciños decídense a construí-la
Asociación de Montaña A Carqueixa, co

có mo é aqu ilo.

económicos. A falta de autoestima, tanto

FERNANDO: A coma rca dos Anea res

persoal coma social e a dependencia e

ca ll e todo o co nce llo de Cervan t es e un

falta

ás

zona. A raíz desa unión acométese un

pouco do de Navia de Suarna. Para

.institucións contribúen en gran medida á

Proxecto de Mellara de Eficiencia dos

facernos unha idea dici r que Cervan t es

crear moito inmobilismo social.

Sistemas Productivos.

ten unha extensió n de 276 km2 e can ta

1: Son moitas as dificultad.es que se nos

1: ¿Consistía lago nun proxecto de

con 140 núcl eos de poboaci ón habit ados,

presen tan ¿non si?

mellaras técnicas?

de

autonomía

estando agrupadas unhas 2.100 persoas
en 21 parroquias.

1: ¿Cales son as actividades tradicionais
que se desenvolven nesta zona?
F: Por suposto todas aquelas derivadas
do campo. Conxúgase coma no resto de
Galicia ·a

producción

animal

coa

produción agrícola, e en menor medida a
forestal.Outras

fontes

de

ingreso

importante son o turismo e, sobre todo as
pensións.

1: Experiencias como as vasas son polo
menos gratificantes, sobre todo nun país

·············e

pero

k Cántanos entón, Fernando, cómo se

1: Se cadra é parte do lastre que

que

entre veciños, o sabe r

son

impotencia

A Cooperativa tamén
organiza viaxes
técnicas a coñecer
outros tipos de
experiencia

respecto

obxectivo de buscar mellaras para a

Pedro F. Pedrouzo Devesa

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
F: Unha parte si, en canto á formación
dos socios, mellaras de . producción e
xestión e información sobre subvencións.
Pero a auténtica filosofía de traballo era
emprender un proceso de animación e de
reilusionamento na xente, de f~cer unha
lectura

en

positivo

do

que

tradicionalmente era unha análise en
negativo do naso entorno e das nasas
posibilidades.

1: Mais, chegaría un momento no que
cumpriría ·enfrentarse directamente co
problema económico.
F: Exactamente, e así o fixemos ó crea-la

1: Foi entón unha ignorancia ben

1: Ben, Fernando, estamos abraiados do

cooperativa. Esta será · o vehículo que

atrevida...

vaso esforzo e da vasa fiuza neste

organizaría a comercialización dos nasos

F: Si, pero o feíto de saber perfectamente
0 que queríamos e facer propio este
proxecto deunos unha fe e unha

proxecto; no vaso empeño por seguir

productos.

1: Explícanos cómo.
F: Para ter resultados satisfactorios
primeiro deixamos o mercado tradicional
de

tratantes

demasiado

e feirantes

especulativo

por

ser

pasando

a

motivación tal que nos capacitou para
.bl
f ace 1o pos1 e.
.E
·t
··
t d
1:
l n
que
s1 uac1on
es a es
actualmente?

negociar directamente con matadeiros

F: Pasamos de ser 36 socios en. 1994

galegas. Acometimos tamén a compra de

196 en

1998.Desde entón

a

a nasa

adiante a pesar das dificultades~ e sobre
. todo desa visión social e veciñal que
. .
.
necesitarnos coma auga de ma10. nesta
nasa terra.Anque sexa difícil dinos qué
pensas que aportan experiencias como a
vasa á nasa sociedade.
F:

Sobre todo, demostra-la fe nas

insumos para as explotacións e ademais . facturacón pasou de 6 millóns de pesetas

persoas, en nós mesmos por moi difícil

buscamos saída á outros productos como

a 162.A nasa organización económica

que sexa a situación e o entorno. Con

a castaña e a mazá para sidra.

ínte~ta

1: ¿Cales foron as principais dificultades

non ternos inmobilizado e o capital

que atopástedes neste camiño?

circulante é financiado polos propios

F: Ademais de traballar nun sector

socios que

totalmente desor~anizado tiñamos que

cooperativa.Ademai~

romper cunha tradición comercial moi

marxes son reducidas, polo que o socio se

arraigada. Tradición que supuña moitas

beneficia en gran medida das ganancias

proceso non se foi dando en tódalas

veces

da venda.

persoas por igual, e queda moito por

1: Polo que ternos entendidos aí non

facer, segue habendo momentos malos

perdas

económicas

para

os

productores. Aparte disto o ambiente era
o principio hostil palas frecuentes burlas

se-ló máis sinxela posible. Case

recurren

ó servicio
diso

as

da

nasas

· remata todo ...

isto, fúmo·nos educando en que a vida
non hai que padecela, senón que se pode
protagonizar activamente.e que en certa
medida podemos ir senda danos dos
nasos destinos. Por suposto que este

nos que semella que nada merece a pena

de moitos escépticos que nunca creron

F:

Non, de feito outra das nasas

e que todo está moi mal, pero a dinámica

·que o proxecto chegase a funcionar.

preocupacións era a de crear un espacio

de desenvolvemento que se iniciou é

1: ¿A que atribúes entón o vaso éxito?

que agrupase a cooperativas como a nasa

F: A que sabíamos perfectamente o que

para evita-la competencia e coordinar

queríamos: mellara-la venda dos nasos

actividades que eran idénticas e como tal

terneiros. Non tiñamos metas concretas,

pedían coordinación. Creamos así a

evidente.Ainda así, no terreo económico
hai moito que mellorar, porque de ilusión
e ganas non se vive, e por moitos

de

cooperativa de segundo grao "Artesáns

procesos que se vaian dando se a xente

ningún

gandeiros, S.C.L." que é a encargada de

ve que economicamente non mellara

coñecemento de xestión económica do

comercializa-lós ·productos das oito

todo o demais de pouco serve. Por tanto

sector no que nos metiamos.

cooperativas que a conforman.

estamos animados a seguir adiante.

tiñamos

un ha

investimento

case

capacidade
nula

e

e .. . . . . . . ..

·····································································:···································································································:····'·············································································································
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O PODER E UN SENOR MOi DISTRAIDO
Este artigo foi publicado polo xornal La Jornada de México, (xoves, 24 de decembro de 7998). A pesar do
retraso non perdeu actualidade en canto á agudeza de interese e análise. Que o lector ou lectora xulgue ...

Unidas e de tódalas leis internacionais
vixentes. A incoherencia é a normalidade
· da ·linguaxe ó revés: outro discurso .do
disparate, un balbucido que condenaba ó
condenador, acompañara a cruzada do
91: Estados Unidos, que viña de invadir
Panamá, castigaba a Iraq porque invadira
Kuwait.
Agora, houbo tamén outra coartada: o
perigoso Saddam Hussein almacenara
armas nucleares,

qu~micas

e biolóxicas,

que ameazaban ós países veciños. Pero a
ningúen . se lle movía un pelo cando
Hussein
O poder ten
moitas caras

usaba

armas

químicas

e

biolóxicas contra iranís e curdos. E se po
isa. fose, Estados Unidos tería que

Por privilexio da súa impunidade, o poder

mat~r

iraquís durante tres noites.

autobombardearse: concentra a metade

dáse o luxo de vivir en estado de perpetua

¿Hospitais bombardeados, martas civís?

do arsenal mundial de . armas nucleares,

distracción: esquece todo, equivócase,

Nas guerras, hai erras inevitables, e por

químicas e biolóxicas, fabrica a metade

non sabe o que di, nin se decata do que

isa os martas civís pasaron a chamarse

de tódalas armas que o mundo compra,

"danos colaterais", co/latera/ damages,

ten o maior presuposto militar do planeta

erras ou descaídos; pero o sur do mundo

de?de

e constitúen un comprobado perigo para

paga, cos seus martas por fame ou bala, o

arrasamento de Iraq deixou unha marea

prezo das distraccións do norte.

de cadáveres que a televisión non

UN RAPOSO SOLTO NO [}ESERTO

Gran

Véspera de Nadal: foguetes e fagos de

fabricantes de armas do mundo, fixeron,

artificio nos ceas de occidente. Vésperas

á fin do 98, esta nova exhibición dos seus

fai. Os costumes do poder

chámanse

1991,

cando

o

anterior

amosou. Cando Estados Unidos e mais

·················e

1

Bretaña,

os

dous

maiores

do Ramadán: o oriente, no ceo de

músculos, · esqueceron avisar ás Nacións

Bagdad, bombas e fagos de guerra.

Unidas. O descoido non tiña importancia,

Estados Unidos e Gran Bretaña, fiel

téndomos en canta que ambas potencias

servidora que antes fara ama e señora,

poden impoñe-lo seu veto a calquera

celebraron a fin do 98 mediante a

resolución que pretenda condenalas.

estrepitosa festa da operación Raposo do

O paradoxo é a normalidade do mundo ó

Deserto. Así, Bill Clinton puido demostrar

revés: a falta de respecto ás Nacións

que a guerra

é a continuación do

Unidas foi o principal pretexto invocado

Kamasutra por outros medios, e Tony

para xustifica-los bombardeos de castigo

Blair puido revelar, por fin, o enigma da

contra

súa terceira vía: a terceira vía consiste en

bombardeos se burlaban . das Nacións

raq,

1

mentres

os

propios

as guerras
fanse
en nome

da paz

os seus veciños, ós que veñen invadindo,
a un ritmo de invasión por ano, desde os
inicios da súa vida independente. E
tamén constitúen un comprobado perigo
para os seus non veciños, que xa o dirían,
se puidesen falar, as víctimas das súas
excursións

militares

máis

recentes,

Eduardo Galeano
contra Sudán, Afganistán e, como xa é

primeira plana da prensa mundial. ¿Un

se refería a un descaído: por un desleixo,

habitual,

presidente

erro? Curiosa maneira de nomea-la

o Citibank

estadounidense que o ignore: para subi-

marca da fábrica. As guerras fanse en

narcodólares, que os traficantes de

los índices de popularidade, non hai rÍada

nome da paz, as dictaduras implántanse

drogas supoñían en mans

Iraq:

Non

hai

lavara

100

millóns

de

do político

mellar que .invadir ou bombardear a

en nome da liberdade. Cando a liberdade

mexicano Raúl Salinas. E ese mesmo día,

out ros países.

que de _veras. importa, que é a liberdade

outro informe, outro erro: o Banco

do

Mundial criticou publicamente un erro

OS PAIS DA CRIATURA

diñeiro,

xa

non

necesita

ós

impresentables matarifes de uniforme, o

do

seu

irmán

xemelgo,

o

Fondo

Pouco antes da fin de ano, falando en

poder la.va as mans e con dúas palabras

Monetario Internacional, autor dunhas

nome

goberno ·estadounidense,

despacha o asunto e cambia de tema. Á

receitas que agravaran

Madeleine Albrihgt recoñeceu que fara

fin e ó cabo, ¿acaso Henry Kissinger, que

Tailandia, Indonesia e Corea do Sur. As

do

a crise en

un erro o apoio de Estados Unidos ás

inventou a .Pinochet, non recibiu o

receitas do · Fondo estaban equivocadas,

dictaduras latinoamericanas. A detención

premio Nobel da Paz? Antes de que o xuíz

segundo os técnicos do Banco, a xulgar

de Pinochet ocupaba, neses días, a

Garzón -cometera o seu acto de xustiza,

polos seus deprimentes resultados; pero

que tan escandaloso resultou neste

o

e moitos
caras

informe

nin

sequera

suxería

a

mundo afeito á inxustiza, os miles de

posibilidade de que puidese haber algo

martas e torturados pala dictadura de

equivocado no feíto de impoñer

Pinochet eran chamados . excesos, e

Ese é un dereito da dictadura financeira,

chamábase milagre chileno a unha·. das

· que ambos organismos exercen a esca la

rec~itas.

sociedades máis desiguais do planeta. O
·Papa de Roma bendicía ó xeneral, a
principios do 93, prometendo para el e
maila súa · familia "abundante gracia
divi~a'',

e

ª. principios

do 98, ante coma

quen di, o diario liberal The New York

Times celebraba o cuarto de século do
golpe de estado, gracias ó cal Chile
"deixou
para

d~

se

as dictaduras
implanta nse
en nome
da liberdade

ser unha república bananera"
converter

na

"estrela

planetaria, e isa .está fóra de discusión.

económica de América Latina". A pesar

Os seus tecnócratas receitadores non

dos seus excesos, o modelo Pinochet

apr.enderon medicina con Hipócrates, nin

difundíase. coma

con Galeno: eles multiplican as pragas do

unha

panacea

universal.

mundo, aplicando as pocións ensinadas
palas mesmas eminencias que dictaran a

OS BANQUEIROS EN BABIA.

política económica do xeneral Pinochet.

Excesos, erras, descaídos: ninguén

E é, por certo,

a dictadura financeira

é perfecto. O 4 de decembro do 98,

internacional, quen goberna ós gobernos,

mentres dona Madeleine se refería

a que cos seus erras facilita os descaídos

ó erro do apoio ás dictaduras

da

alta

"banquería"

e

garante

latinoamericanas, minucia de erro

impunidade ós seus amaños. O poder

que leva máis de un 'sécula · de

chama erras á rutina dos seus horrores.

sistemáticas carnicerías, outras

¿Unha profunda crise de valores que a

equivocacións

linguaxe revela? Quizais. En todo caso,

difundíronse

dende Washington, Ese día, unha
comisión

da

Cámara

de

Representantes emitiu un informe onde

no diccionario desta fin de século, crise
de valores é o nome. que ten a caída das
cotizacións das accións na Bolsa ...

.

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

,.

HORIZONTE
Victorino Pérez Prieto
UNIVERSAL
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
A OCASIÓN PERDIDA DO SÍNODO DE OCEANÍA
textualmente por un periodista a algún curial e resabido
monseñor.
O quinto dos Sínodos consagrados ós distintos continentes foi,
como adoita suceder en Roma, capital do catolicismo, entre o
22 de novembro e o 12 de decembro. Viña completa-los Sínodos
anteriores realizados na perspectiva do ano 2000, dedicados a
Europa (1991), África (1994), América (1996) e Asia (primavera
do pasado 98). A pesa_r de ter contado con ricas aportacións nos
debates, produciu un documento final que elude os temas
conflictivos que estiveron omnipresentes nas aportacións dos
bispos dos antípodas do mundo, como foi o problema da
escaseza de vocacións sacerdotais e a conveniencia de revisa-la
lei do celibato obrigatorio para os curas, así como a unha
meirande indulxencia cos curas casados e a ordenación de
homes casados, así coma o acceso da mullera meirandes pastos
de responsabilidade na lgrexa ca diaconado permanente. No
documento final está tamén ausente un repetido clamor que se
escoitou eses días no Va t icano, pedindo que se conceda unha
meirande autonomía para as Conferencias Episcopais de cada
zona ou país, en cuestións litúrxicas ou disciplina res.
Outra ocasión pe rdida de renova-la decadente e vella lgrexa
europea cun alento novo : a fecunda e rica variedade que
representa o seu mosaico de cultu ras, o di nam ismo e a
mocidade das lg rexas novas de Oceanía . Desde a olímpica
sociedade próspera e avanzada de Australia e mesmo Nova
Celandia , ata as máis afastadas illas do Pacífico, ancoradas no
pasado e -o subdesenvolvemento. Todas clamaban pala
Canta n que cand o rematou o in novador Co ncilio Vaticano 11,

necesidad e· de respectar as propias tradicións e procesos

que ía poñer patas arri ba a lgrexa cos· seus revolucionarios e

económico-sociais, que tamén padecen a

innovadores cambios, e os Padres Sinodais vo lvero n para a súas

económica. "Un bispo das illas Fidji dicía ilusionado nos

r~spec_tivas

dióceses, un ve ne ra ble curial dixo : "Os Concilios

primeirqs días: "Este Sínodo ten que ser coma un furacán que

pasar), pero a Curia queda". Esta escatolóxica se ntenci a seica se

reg ue coa súa fecunda choiva todo o continente". Pero, ó

escoitou repetidas veces nos día s pasad os, co nvenien t eme nte

remate, parece que a única novidade permitida quedouse nos

actualizada, no Sín odo de Oceanía que se ce lebrou en decembro

da nzantes que viñeron das illas de Samoa, Tonga e Fidji, para a

no Vaticano: "Os Sínodos pasa n, a Curia permanece': Os que a

cerimonia inaugural. Ían en traxe rexional, moi pintados,

repetían con receo e incomod idade eran de novo os impávidos

descalzos e medio en coiros, como cumpría para interpretar os

representantes da Curia Vatican a, que se ica ma nifest aban un

seus cantos en maorí e os exóticos bailes indíxenas.

desprezo e unha mirada por riba do ombro cara a "eses bispos

O co rrespondente no Vaticano dunha coñecida revista católica

ignorantes [que teñen por antepasados os sa lvaxes caníbales

con f esaba con tristura: "Roma segue a tratar ás lgrexas locais

das illas do Pacífico] que preten den dar leccións [os cu ltísimos

dos continentes lonxanos coma menores de idade, cun

cargos da curia] e non din máis ca disparates teol óxi cos". O

paternal ismo comparable ó dos antigos colonizadores fronte ó

entrecomiñado (salvo o que vai

bo sa/vaxe" (Antonio Pelayo en Vida Nueva). ¿De que me soa a

interpretación
·· ············· e

globalización

engadida

en co rchete s, que é

por min), se ica

foi

escoi ta do

min isto do paternalismo con linguas e culturas diferentes?

BIBLIA POPUI A.R
GALEGA (BPG-108)
ESPIRAL-DE VIOLENCIA (XÉN 6)

Xosé Chao Rego

A remates do capítulo cuarto, un descendente de
Caín, Lámec, exprésase:
23Lámec avisou ás súas mulleres Adah e Sil ah: -"Escoitádeme

1 Nas tribos funciona a lei da vinganza. Este
texto de Lámec amósano-la necesidade que

mulleres de Lámec, atendede ás miñas palabas. Por unha ferida

houbo de

matarei un home, por un golpe un rapaz. 24Se Caín é vingado

creando a chamada lei do talión, que indica

sete veces, Lámec serao setenta e sete". 1

que a tal· delicto debe

O capítulo 6 fálanos dun estraño pecado.
Posiblemente foi unha unidade independente que
se inseriu aquí para explica-la crenza na
exitencia de xigantes e forzudos: os titáns:
1ª

A humanidade

medrou, estendeuse poi a terra e nacé: onlle

regular comportamentos
corresponder tal

vinganza, e non máis: "olio por olio, dente
por dente": se che "arrincan
dente, ti

un olio ou un

has corresponder

medida e non,

por

coa msma

exemplo, matando ó

agresor. Como se observa, esta lei do talión
constitúe

un

notable

adianto

na

fillas. 2Ven~o os fillos de Deus que as fillas dos homes eran

humanización da xustiza triba l.

fermosas, tomaron de entre elas mulleres, como ben lles parecía.

2 A falta da crenza

3Entón dixo o Señor: -"O meu alento de vida non permanecerá

hebreos consideraban a idade avanzada

. cos · homes para serripre, pois non son máis ca carne. A súa vida
non durará máis de cento vinte anos".2

O pecado vai agrandando coma bóla de neve:
4Cando os fillos de Deus se achegaban ás fillas dos homes e
tiñan fillos delas, e aínda despois, existían na terra os xigantes.
Son os nomeados heroes dout_
ros tempos.3

na resurrección, os

coma unha bendición divina

Se hoxe a

media vital está entre 75 e 80 anos, daquela
andaba entre os 30 e os 40. A atribución de
idades desmedidas ós devanceiros é unha
proxección épica dos pobos.
3 En Grecia, tamén na India, crían que antes
de dar comezo a vida humana normal,

O documento iavista ou fon te J, exprésase dun

existira unha

xeito antropomórfico:atribúe a lavé Deus

cahmados

época de personaxes divi_nos

"heroes".

sentimentos humanos. Con gran ousadía, o autor
relata:
SÓ ve-lo Señor que a maldade dos humanos medraba na terra e
que tódolos seus pensa·mentos eran só para o mal, 6arrepentiuse
de os ter pasto sobre aterra; pesoúlle no corazón. 7Decidiú: "Vou borrar da terra o ser humano que creei, e con el tamén o
gando, as feras e os paxaros, pois mesmo sinto telas feito".
8Pero Noé achou o favor do Señor.

Para o próximo día agárdanos Noé cos tres
fil!os-Sem, Cam e lafet-, que supoñemos fil/os da
súa señora, pois nda se di def_a. ¡Xa empezam,os
coalonga noite de esquecemento da mu/fer,
privada de nome propio.

-

······.··········

O NOSOTABOLEIRO
FESTA DO LUME: 6 DE FEBREIRD.
PAZO DE GALEGOS. 1O DA MANA.
Amigos e amigas de IRIMIA, das romaxes, da Revista e dos
Encontros, das Pasantías Teolóxicas e Angu~iras, das
lrimianzas e Sábados Bíblicos ...

É urxente vernos e repensarnos. Crítica e ai.Jtocriticamente.
É urxente encontrarnos, redefiní-lo que queremos entre todos,
facer asemblea -ekklesía-, repartir funcións.
¡¡Ven á FESTA DO LUME!!. Á xuntanza anual da Asociación
lrimia. Necesitamos opinións, ideas, apoios ...

A FESTA DO LUME
Data: 6 de febreiro
Lugar: Parroquia de Galegas. 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 Descanso
14:00 Xantar compartido.
16:00 Eucaristía (levar cirio para a festa da Candoloria)
O tema deste ano é o da INCULTURACIÓN DA FE.
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ECOLOXIA

Anxo Maure

,

BALANCE ECOLOXICO DUN ANO QUE REMATA
Ta l como as empresas fan balance anual
de perdas e beneficios o ser humano
tanto a nivel individual coma colectivo
debera facer unha pequena avaliación da
súa relación co entorno.
Ben é sabido que somos todos de
memoria fraca, que ax1na esquecemos
embriagados de sobreinformación, polo
que tampouco é moi nocivo lembrar.
O 98

deixounos

na

liña

de anos

anteriores, o deterioro progresivo do naso
ecosistema. Se a catástrofe do parque
nacional de Doñana marcou unha das
desfeitas maiores na península ib_érica é

Os lumes foron outravo lta a mala

not i~ia

ecolóxica de Galicia

ben lembrar tamén que en Galicia os
incendios

fo ron

certamente

devastadores.
Cada vez sentimos máis preto ó longo do
ano o futuro fume da planta incineradora
de

Sogama,

ter

unha

día a día na defensa da natureza.

capitalismo en verde, a toneladas.

Se aliamos para os ríos magoado quedara

Quera quedar con dúas leccións da

flamante

autóctono,

pragas. e talas

por non decir menos, se avanzou na
sensibilidade institucional con respecto ó

Non mirémo-las terribles cifras do efecto

coidado do ·contorno e da boa relación da

invernadoiro en todo o planeta, ou a capa
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natureza que aconteceron en Galicia:
un ha triste, a marte "suicidio" dos

bosque

sementaron des.esperanza.
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de ouzono. Isa si, palabras, mentiras

de novo o naso _
vivir, e se nos gusta o

Consellería do Medio Amb_iente. Pouco,

E
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Administraión coas xentes que traballan
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cetáceos no Cantábrico; outra leda, a
v_
iaxe dun oso, de novo por terras galegas

s

u

B

de Valdeorras, Courel e Aneares.
Esperanza sempre.
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·O CANTAR DO IRIMEGO
Tintxu

1. Se á túa ventá chega
unha_ pombiña
trátaa con cariño

O BO CONSUMIDOR

que é causa miña".

Nas sociedades sacralizadas de relixión oficial, cada persoa era
recoñecida publicamente como bo xudeu ou fariseo, bo musulmá.n, bo
cristián, etc., polo grao de recoñecemento e cump;;mento das regras
externas propias do seu culto, sen ter moi en canta a súa real crenza ou
conversión do corazón.
Viñeron lago os homes da Re.volución Francesa e desde aquela ·nas sociedades la.icas
modernas todo se mide pala boa conduda cívica:. o bo cidadán ten que respecta-los
valores democráticos e cumprir cunha ser:ie de ritos impostas por esa nova relixión.
Curiosamente os compatriotas dos revolucionarios de 1789 teñen unha expresión moi
peculiar, que aínda usan hoxe en exclusiva: unha conducta ou .unha actitude non son
democráticas . .(ou
non),
senón
republicanas. Así o veñen proclamando
cada vez que se ven abrigados a loitar
contra o neofascismo de Le Pen ou para
saber quén pode obter .(ou non) a
nacionalidade francesa.
Pois ben, na sociedade materialista
dominante nos medios de comunicación
de masas, a persoa xa non é considerada
pala súa actitud.e relixiosa ou cívica,
agora o que se leva é ser bo (ou mal)
·~ consumidor. Así o vimos sufrindo, por
<
.
~ e-xe mplo, desde que comezou o ano, ó
mirarmo-las pantallas da tele ou l~-las
=.l=...<...L..IYI~ páxinas dos xornais.
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O bo consumidor, se reside en territorio españo1, pasa a primeira semana do ano visitando ·
as tendas de agasallos (onde acabaron as últimas semanas do ano os outros consumidores).
Lago entra, con paso seguro, na procesión da visita ós santos templos do consumismo, nas
rebaixas de xaneiro e no que quede para as segundas rebai~as, xa en febreiro. No medio
deste mes ten unha cita, inevitable, co santo Valentín, porque . seica todos teñen que
demostra-lo seu namoramento comprando.
Despois dun breve descanso, ben a celebración do día do pai, que nunca tal pensara o bo
do Xosé de Nazaret. E un par de meses mais chegamos ó día da nai. Pala primavera ta.mén
coinciden moitas outras festas, desas que na relixión catóHca .se chaman S.emana Santa ou
Pascua (primelras escapadas á praia , p.ara esquece-lo moren·o de neve das vacacións de
febreiro, as do Entroido medieval), ou tamén os días do santo de tal e cal, ou aqueloutras
festas moi afamadas, que celebran con banquetes e agasallos mil o que algúns cándidos
aínda chaman, co seu nome relixioso, Corriuñón.
Chegamos lago á grande paréntese do verán, no que toca consumir viaxes, discotecas,
·saraos e praias, a ser posible na Costa Brava, Cancún ou Mallorca; non se admiten as
estadías de repouso nun lugar apartado ou simplemente na casa máis ou menos
abandonada dos avós: iso non serve para cumprir cos mandamentos do bo consumidor.
Volve lago a actividade normal e diaria, que supón gastar unha chea de diñeiro para mercar
novas uniformes, traxes ou complementos para os rapaces que retornan ós colexios ou
un iversidades. Todo bo consumidor tén que manda-los fil los a calquera centro que custe
máis de cen mil pesetas ó mes, senón non hai indulxencias.
Calquera que isto lea poderá facer unha lista aínda moito máis longa e atinada.
Simplemente do que se trata nestas liñas é de chama-la atendón do persoal: que non nos
volvan tolos, que aínda non se coñece a ninguén que conseguise chegar ó ceo do bo
consumidor, nin acadase a santidade requerida para isa.
Que todos teñan con que satisface-las súas necesidades e que ninguén se sinta asoballado
polos millóns que a sociedad e de consumo tira poi a fiestra, sobre todo poi a pequena .xa nela
da N, para abrigar a todo o persoal a andar arrastrado.

2. Eu, con esta habanera
aproveito a ocasión
de facerme solidario
con Cuba, a revo lución.
3. Alá van corenta anos
des que o galega Fidel
cambiou a situación
atopando un pobo fiel.
4. Esa tal revolución
resultou causa tan fina
que serviu de exemplo para
. a .América Latina.
5. ¿Por que ós ianquis o asunto
non lles chistou para nada?
A illa do Caribe tiñan
por propiedade privada.
6. A esquerda do mundo enteiro
con Cuba fixo gran festa
porque un pobo asoballado
erguía, por fin, a testa.
7. Dende ·xa hai algú.ns anos
a progresía ensaia·
esta triste cantarela:
"Fidel Castro" ¡que se vaia!
8. A estes tales, pra dicirlles,
aproveito a ocasión
que Fidel· non é o p_roblema .
e veu senda a solución.,
9. Se botamos a Fidel
¿poden vostedes dicir
quen pensan que lago del
ó poder virá subir?
10. Ós despistados advirte
este irimego que escribe:
Cuba non ten comparanza
cos países dó Caribe.
11. Menos fame, máis ensino
máis saúde e liberdade
cós pobos da súa contorna.
Progres do mundo ¡espertade!
12. Se marcha Fidel agora
n<?n dou por Cuba un can:
.o propietario da llla
xa se sabe: o Tío Sam.

