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EDITORIAL O CASO VASCO Tamén a 

nosoutros nos repugna que un elemento coma Josu Ternera 

sexa interlocutor democrático e ¡representante dos dereitos 

humanos! Negámonos a ser insensibles ante a morte Pero a 

análise política non pode ser realizada dende a repugnancia. 

Puntualizamos: 

1. No territorio vasco, cohabitan dúas identidades: unha 

estatal, outra étnica. Os partidos políticos viven máis a 

tensión dentro/fóra cá clásica dereita/ esquerda. Algo máis da 

metade da poboación gañou as eleccións represenando o 

sentimento étnico vasco. A solución pasa por un cambio na 

concepción do Estado. 

2. Queixabámonos de que Herri Batasuria non entraba no 

xogo democrático. Agora que intenta facelo, négase a 

lexitimidade de que se establezan alianzas con outras forzas 

nacionalistas. A paz parecen entendela, os estatalistas, coma 

unha simple renuncia de ETA a matar, e non coma unha 

revisión partindo do que esixe gran parte do pobo vasco, 

que, fóra a violencia, coincide cos nacionalistas abertzales. 

3. Era inxenuidade pensar que o representante etarra para o 

diálogo fos un inocente monaguillo ou un anxo 

musi ant . úas inflexibilidades se encontran. 

4. A d ignación de Josu Ternera ten dobre lectura, e así, 

m ntre un membro tan cualificado do PNV coma Atutxa 

se amosou indignado, Arzallus entendeu que é positivo ese 

compromiso cun delegado de tamaño calibre dende a óptica 

de ETA .. 

S. Un tema moi delicado é o dos familiares das víctimas do 

terrorismo; pero existen outros familiares .ós que cumpriría 

preguntarlles -se posible for, que non-, polo asunto: os das 

víctimas futuras, que poderiamos ser ti e mais eu. 

6. Sensible cuestión a dos presos terroristas, que son 

dobremente castigados: xustamente a estar presos e con 

dubidosa xustiza a vivir distanciados do . seu país, co que, 

ademais, se castiga ós familiares. · Sorprende que o goberno 

de Madrid sexa tan invidente. 

7. Non parece que os etarras enc'arcerados por delictos de 

sangue sexan presos políticos no sentido técnico que deita da 

. Convención de Xenebra. Pero confundilos con delincuentes 

comúns e non admiti-la súa motivación política é moita 

torpeza. 

8. O nacionalistas vascos queren poñer en xogo os concellos 

a favor da úa causa. Os centralistas, por boca de Mayor 

Oreja, din que iso é procurar, non a paz, senón a soberanía: 

¡Que clarividencia, señor ministro! Se non hai posibilidade 

política de defende-la soberanía vasca ¿Non se están dando 

argumento para volverás andadas? 

9. Non hai na historia ningunha paz pactada sen renuncias 

pola dúa partes. 

Daniel López Muñoz 

o ·TRAS NO ¡Al AUGUSTO QUE 
DISGUSTO!. Non, querida Lucía Hiriart, non che 

podemos dála razón. Podemos comprender que só quixeras 

c.oñecer, pechando os olios, blindando o corazón, o rostro 

doméstico de Tito Pinochet, ese que se poñen os tiranos, 

cando rematan a faena e entran no sacrosanto seo da familia. 

E mesmo que non esteas afeita ás contrariedades, nin ás máis 

pequenas, xa que o teu mundo foi todo teu, sen límite, feito 

á túa medida, depurado de disconformes. E comprendémo

lo teu renegar das orixes hispanas e o teu invocar.á Santísima 

Virxe, que tan bo resultado che ten dado, sen qt:ie ningún 

vicario de Cristo te ·amonestara, precisamente, por tan 

Lucía Hiriart 

sacrílega e contumaz 
. . 
irreverencia. 

Pero no do revanchismo e 

odio non tes razón. 

En confianza, Lucía, os que 

estamos nisto de que 

. enxuícen ó teu esposo, non 

queremos que sufra 

gratuitamente. Non 

queremos que lle poñan 

electrodos no ventre, como 

facían os seus coas rapazas 

embarazadas; nm que, 

como ó cantor Víctor Jara, 

lle corten lingua e mans-

tampouco saberiamos 

esco.lle-lo órgano máis representativo-; e non nos reinaría 

pecha.lo nun cuarto con cans adestrados para violar- pobres 

cans, vaia trago-, como facía a súa policía. 

Non queremos que sufra. Ti, · que falas de que non hai 

compaixón co vello, debías entendelo. Porque . o que 

queremos é compaixón e piedade con todos e todas: unha. 

compaixón retrospectiva, unha piedade con efecto 

retroactivo. Velo chorar, se é quen, de pura inmensa mágoa, 

pola revelación do espanto causado, polos membros 

esgazados, polos ouriños deglutidos, polas nais desesperadas, 

polos fillos roubados. Quixeramos velo renacer 

.compadecido, roto de dolor pola .dolor causada. E 

pronunciar entre saloucos sinceros, por fin, tan só unha . 

palabra, quizais, perdón, que devolva a dignidade ás violadas, 

a hu~anidade ós tortutados, o nome ós desaparecidos. Que 

foron moitos Lucía, catro mil, catro mil biografias, tes que 

sabelo, e era xente, con terminacións nerviosas na pel, 

ilusións na cabeza e sentimentos nas entrañas. 

O que queremos é ben pequeno. Non digas que imposible 

para vós. Non nos digas agora que o serdes tan poderosos 

para a morte, vos fixo impotentes para a vida. 



A PALABRA 
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Non pensedes que vin derroga-la Lei e 

os Profetas; non vin para derrogar, 

senón para dar cumprimento ... 

~O_E_C_O __ ~I Manuel Regal Ledo 

SE QUERES; PECA 

Dicho Deus, 

e dicho seriamente: 

Peca, 

se queres, peca. 

BOl\NCJVA 

Eu só que sexas feliz. 
Tedes oído que se lles dixo ós vasos 

devanceiros: Non matarás, e quen mate 

será reo ante o tribunal.Pero eu dígovos: 

A min non me fas mal, 

nin abáfa-la miña gloria, 

nin lle quitas nada 

E que os teus compañeiros de casa e terra, 

os teus irmáns, 

Todo o que se enrabeche co seu irmán 

será reo ante o tribunal; quen o alcume 

será reo ante o Sanedrín; e quen o· 

aldraxe será reo do lume do inferno. 

Se o presentáre-la túa ofrenda no altar 

te acordas entón de que o teu irmán ten 

queixas contra ti, pausa a ofrenda ali 

mesmo, diante do altar, vaite primeiro 

reconciliar co teu irmán, e lago volve a 

presenta-la túa ofrenda. 

Xabier Blanco 

1 A CLAVE 1 BLASFEMAR. 

á inmensidade do meu gozo. 

Eu sere.i eu, 

plenamente eu, 

sen ti. 

(En fin, un chisquiño menos sen ti, 

porque te levo moito no meu corazón, 

e trémeme a voz 

ó dici-lo teu nome). 

Para unha certa mentalidade xudea, blasfemar contra Deus, "ofender" a 

Deus pasaba por incumprir algúns dos preceptos da Lei, pois esta 

divinizárase. 

Esta mentalidade tampouco non é allea ó Cristianismo, onde hai xente 

. que se escandaliza máis polo roubo nun sagrario, por incumprir algunha 

norma eclesiástica ou litúrxica ou palas "blasfemias" dun mariñeiro 

desafogándose na taberna cá pala venda de armas ó Terceiro Mundo; a 

débeda externa, a marte dos inocentes, as calumnias en contra dun 

veciño ... 

Mateo presenta aquí a Xesús .coma novo Moisés, novo e auténtico 

intérprete da Lei: "Tedes oído ... Pero eu dígovos". E a causa cambia moito: 

a mentalidade relixiosa de Xesús ac~ntúa que só . hai unha maneira de 

ofender a Deus: mal-tratando a. dignidade das persoas. Ofender ás 

sexan felices tamén. 

Se pecando es verdadeiramente feliz, 

peca. 

Se pecando axudas verdadeiramente, 

á felicidad-e dos outros, 

peca. 

Eu só quera 

que ti sexas plenamente. 

Eu só quera 

que os teus irmáns exan irmáns 

plenamente, 

gozosamente. 

O demais non importa nada. 

persoas con xestos, palabras ou accións convértese na auténtica blasfemia; e o coidado das persoas, a "esaxeración delicada" 

no trato coas persoas, convértese na auténtica experiencia relixiosa. 

Oeste xeito; Xesús recolle a mellar tradición profética do seu pobo e une culto a Deus con promoción da vida digna para todos 

e todas. 

_ .. .. .... .. 
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MOITOS EMIGRANTES CORUÑESES tamén fixeron 

chega-la súa solicitude pastoral ó Papa Xoán Paulo 11 para que lle conceda á cidade 

da Coruña un bispo que atenda a esta poboación e mailos seus arredores. Son uns 

500.000 cidadáns, que agora dependen de Compostela, unha arquediócese con -

1.300.000 fieis. Máis de 15.000 postais coma esta foron remitidas ó Vaticano por 

outros ta~tos cristiáns sensibilizados por esta urxencia dunha igrexa máis encarnada 

na realidade dunha cidade e comarca con propia identidade. Pero ·a burocracia e as 

causas dos palacios van moito máis amodiño, e ata mesmo a elección dun bispo 

auxiliar neste Ano Santo, que xa se daba por feita ha.i máis dun mes, segue 

bloqueada por non sei que atranco, outra é a andadura do espirito, todo lume· e 

xenerosidade. 

4ª Xuntanza de 

xoves 
inve tigador 

Do 2 de abri/, ó 2 de maio 

UNTA DE GALICIA 

UNHA CHAMADA Á INVESTIGACIÓN é o que quere 

se-la "4ª xuntanza de xoves investigadores" organizada pala Xunta do 29 de abril ó 2 

de maio. Os trabal los poden referirse a calquera área de coñecemento, pero cómpre 

inscribirse antes do 26 de febreiro na Dirección Xera_I da Xuventude ou nalgunha das 

delegacións da Consellería de Familia. Non é un certame·competitivo, senón unha 

oportunidade para dar a coñece-las investigacións tanto a través da exposición oral 

como en paneis. Búscase estimula-la investigación na xente máis nova e ofrecerlles 

un tempo e lugar de encontro para expoñe-los froitos dos seus estudios. 

NESTE ENTROIDO 
queremos enzóufarnos por déntro e por 

fóra destas cores vermellas e negras da 

pintura de Laxeiro. A súa "Cencerrada", 

é unha mostra intensa do vencellamento 

do pintor co seu pobo; o óleo pertence · á 

sua segunda época, polos anos sesenta, 

e transmítenos a expresión barroca do 

pintor de Lalín, que é o mesmo barroco 

deste tempo de Entroido onde as 

cerimonias, os sermóns, as comparsas, 

as máscaras e as farsas son síntomas 

abigarrados de todo este ambiente, moi 

cargado de cores, formas e sons. 

o XENOCIDIO DO SUDÁN segue a ag~charse coa 

complicidade do Occidente, xa que son máis dun millón e medio de martas nesta 

guerra civil que afecta, sobre todo, ó sur do país. Todas estas atrocidad_es están a 

custar un millón de dólares cada día de guerra; mentres tanto pre_to de 3 millóns de 

sudaneses están a piques de morrer de fame. Adema is, persecución brutal contra 

cristiáns e animistas, que son a maiqría, se non queren converterse ó islam; venda de 

nenas como escravos, máis dun millón de refuxiados só na capital; tortura e marte 

para aqueles que non ·se axeitan ós dictadas· do goberno: "unha nación, unha lingua, 

unha relixión" ... Na foto, un enterrador antes de dar sepultura a un nena marta de 

fame,que quere ser un ha chamada nesta "Campaña contra a fame". 
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O ADRO é a nova publicación 

quincenal da arquediócese compostelá 

dirixida por Andrés García Vilariño, foi 

un agasallo dq xubileo e benvido polo 

que supón de mensaxe ó naso pobo no 

idioma no que foi concibido. Quizais 

non han faltar fortes treboadas que 

queiran cargarse esta bacalada de aire 

fresco nestes ~empos nos que desde os 

poderes abundan cada vez máis 

censores e manipuladores dos medios de 

comunicación. No primeiro número 

aparece unha recensión do libro Do teu 

verdor cinguido. Ecoloxía e cristianismo . 

do exdirector de lrimia, Victorino Pérez 

Prieto, da pluma da teóloga Soedade 

López Campo. 

,, ·, . , , . da Sanidade 
EDTEC Xes.tión pubhca 
NON 

OS SERVICIOS DE SAÚDE están nesta hora no quirófano polo 

afán de privatización en detrimento da cualidade do servicio; cirurxiáns que fan dúas 

intervencións no horario oficial da mañá e cinco máis pala tarde, con primas por cada 

unha da seguridade social. Sanitarios que está a facer mil horas extra, cando o máximo 

permitido é de 416 en unidades tamén sobrecargadas de pacientes en vez de crear 

novas unidades e mellar atendida. lsto crea un diagnóstico preocupante na utilización 

dos quirófanos do Meixoeiro de Vigo . por parte do Medtec (Instituto Galega de 

Medicina Técnica). unha sociedade anónima con fondos públicos xestionada con 

criterios privados, á marxe da dinámica do Hospital. No 98 foron presentados en 

Galicia 800 queixas e 198 denuncias por neglixencias. Na foto, os traballadores do 

Meixoeiro facendo un peche de protesta. 

o PARLAMENTO DO CURDISTÁN no exilio está a 

solicitar poder ·xuntarse en Euscadi. Este país, tan grande coma Francia, loita por 

construir un estado. Agora mesmo os curdos son 30 millóns repartidos entre Iraq, 

Irán, Siria e Turquía. Neste último país habitan a metade deles, e a ningún destes 

estados lles convén a autonomía nin a independencia deste territorio, antigamente o 

dos medos, porque é moi rico en auga e petróleo, o ouro branca e negro deste 

tempo. Están a sufrir todo tipo de tortura e marte, sobre todo pala banda de Turquía 

coa complicidade de Estados Unidos e a Unión Europea. Na fotografía Ocalan, o líder 

do PKK (Partido dos Traballadores do Curdistán) que son os que máis está a loitar 

polo autogoberno nas montañas onde .nace o Tigris e o Éufrates. 

O SECTOR PESQUEIRO fai augas por tódolos costados pois o 

goberno da meseta segue sen ter unha política do sector para defende-la nunha 

Europa máis ancorada cara outras frontes económicas e sociais. Sen embargo, 

estamos a ·fa lar dun dos eixos fundamentais de Galicia, o 100/o do seu producto 

interior bruto, cun 310/o dos barcos de todo o estado. Mentres os danos dos barcos 

teñen menos competencia e con menos peixe fan máis cartas, os mariñeiros 

endexamais gañaron tan pouco. Ante os problemas do banco canario-sahariano, 

Marrocos, Arxentina, etc ... o paro non vai deixar de medrar e o futuro da pesca 

galega está envoltó en nuboeiros. 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 ·_ 55 78 04 

fAi O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Corufia) 
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 

(f Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

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

~.t 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 

«f Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

~~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 421 67 08 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

AC i ·UALIDADE 

O FUNGO NON ERA PRIVADO, 
A XESTION SI 
Comentaristas agudos da realidade apuntaron aí atrás que o fungo 

Aspergillus, que causou a morte de varios pacientes operados nos 

quirófanos do Medtec en Vigo non é público nin privado. Mesmo se citan 

outros casos noutros hospitais para desprivatiza-la crise. A cuestión non 

é esa: a cuestión é que o Medtec, onde se deu un número anormalmente 

alto de infeccións, é un 

organismo que xestiona con 

criterios de empresa privada 

unha parte importante da 

atenció'n sanitaria pagada con 

fondos públicos: a cirurxía 

cardíaca no sur de Galicia. A 

cuestión é que as mortes 

acontece.ron nesa parte de 

xestión privada que se 

reivindica desde o poder ]-

g'obernante como a solución j 
:;E 

de tódolos males. 

d , O polér:nico quirófano do Medtec Hai uas causas que se 

barallaron como posibles para esa infección. A primeira parece mentira, 

pero é verdade: estábase operando nun quirófano que daba a un corredor 

no que, á súa vez, había outra porta tapada cunha lona, pola que se 

accedía · a un área en obras. A segunda non é menos grave de ser certa: 

o de.seño do quirófano, quizais do seu sistema de refrixeración, a 

deficiencia dos controies de calidade realizados. 

No trasfondo está a filosofía de xestión e o concepto d.e eficacia. ¿Que é 
ser eficaz na xestión dun servicio público da importancia da sanidade? Se 

aplicamos só criterios de mercado, criterios do neoliberalismo, eficacia 

será realiza-lo maior núrriero de intervencións, como que'n produce o 

maior número de coches no menos tempo. Pero a sanidade pública de 

calidade é un dereito, e resulta complicado xestionar dereitos básicos con 

criterios de mercado. 

Cando falamos de sanidade e educa~ión ternos que manexar un 

concepto distinto de calidade, non eses mínimos estándares cos que se 

controla a producción de mercadorías . Sen desbota-lo criterios 

económicos e de racionalidade do gasto, hai que ter en conta que 

estamos fi~lando da vida humana, de dereitos fundamentais . Se se empeza 

a xestiónar e financiar un sistema de sanidade co criterio de pago por 

intervención, por exem·pJ.o, estamos introducindo c_omo criterio 

prevalente o da cantidade, funcionar a toda costa, sacar xente das listas de 

espera gastando o menos posible en instalacións e persoal. 

Así, por exemplo, empeza a ser normal se estea chamando xente da lista 

de espera de radiodiagnóstico para que acuda a facer un TAC ás cinco da 

madrugada. Por _suposto que iso é eficacia .. Son números, son 

intervencións por departamento e ano, son reduccións reais das listas de 

espera. 

Pero o sérvicio público de calidade debería ser outra cousa. 
D.L.M . 
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TESTEMUNO 

GONZALOTORRENTE BALLESTER 
Hai uns 30 anos, Torrente Ba/lester escribía nun xornal de Vigo de xeito crítico sobre o 

triunfalismo da festa de Cristo Reí, o que lle valeu unha dura polémica con algún clérigo. · 
Extracto agora dun libro que acaba de ·aparecer e do que é autora a relixiosa da 

Compañía de María, titulado O intelectual galega e Deus, editado por SEPT. 

-Don Gonzalo, no mundo 

inte~ectual, seguro, vostede · 

móvese nun ambiente de 

agnosticismo, de indiferencia, 

relixiosa. ¿Cómo consegue mante

la súa fe, a súa ortodoxia cristiá? 

-A min no me custa ningún traballo 

admiti-los dogmas. É dicir, teño unha 

idea concreta acerca deles, pero ben, 

acéptoos . Cústame máis traballo 

admitir outras cousas máis terreas, máis 

históricas, ni.áis xurídicas; iso si me 

custa traballo. Outras cousas non. 

-¿Por exemplo? 

Ben, pois a instalación xeral da Igrexa 

na sociedade; gustaríame que fose 

doutro xeito. Certo involucionismo, o 
\ 

carácter autoritario dalgúns membros 

da xerarquía. Eu, hoxe, estou . moito 

máis cos xesuítas, con certa parte dos 

xesuítas . Co seu xeito de entender e de 

vivi-las relacións co mundo .. O seu 

n1odo de evanxelizar. 

-Un personaxe do mundo galego. 

Rosalía de Castro,' no seu aspecto 
relixioso, poñamos. · 

-Eu creo que era unha tnuller que 

dubidaba, a pesar de si mesma. Non 

logrou concilia-las súas dúbidas coa súa 

fe [ .. . ]. Era sincera, demaiado sincera 

-Arte relixiosa. ¿Ten preferencia? 

-A min gústame especialmente o 

románico. E algunhas cousas 

bizantinas: a arte do mosaico [ .. . ] Xa 

para a época.Ademais era unha muller . non me interesa ta.nto o gótico[ .. . ]. En 

que , ó meu xuízo, tivo unha resumo, eu detéñ9me, para gustos, no 

experiencia do mal que non tiveron Cristo maestático. Mire vostede, o 

outros poetas . O do seu pai, sacerdote; Cristo que levo ó pescozo [ensínamo] é 
as infidelidades · do seu marido. Iso románico. 

-E música, ¿que tipo de música 

relixiosa lle gusta? 

moito de gregoriano e fun ás fontes 

do gregoriano, a escoitalo [ ... ]. Eu 

reconcilieme coa música relixiosa 

cando descubrín o gregoriano. Estiven 

en Samos dúas ou tres veces; estiven 

nese mosteiro francés que hai preto de 

Caen, a igrexa de San Pedro, de onde 

procede a renovación do gregoriano. 

No mosteiro de Santta María Laach, en 

Alemaña. E nalgún italiano, ta.mén. E 

influíu moito na súa vida, na súa 

situación. Esta ni.uller dubidaba, o que 

non quere dicir que non fose unha 

exceleµte cristiá. -O gregoriano, e só o gregoriano. Sei estiven en Silos, claro. 

e ············ 
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ENTREVISTA 

CON SUSO DE TORO 
O escritor santiagués Suso de Toro é un dos -asinantes do manifesto do Foro Luzes de 

Galicia, publicado no nº 29 da revista do mesmo nome. Neste documento denúnciase o 
sistema cliente/ar que os sucesivos gobernos do PP foron tecendo na sociedade galega 

deixándoa nunha situacián asfixiante. Como nos di Suso de Toro, este manifesto· mételle 
o dedo no olio a Fraga. Proba da importancia deste docume[Jto é o Hcódigo ético" que o 

PP pretende aprobar neste mes de febreiro, e que quere facer fronte a esta Hinsidiosa 
campa.ña ;'segundo o propio Fraga. 

¿Cómo xorde a idea do 

manifesto? 

Eu non estaba nesa idea inicial. Xurdiu 

arredor dunhas poucas persoas: Antón 

Baamonde, Ma.nolo Rivas e algún 

máis.Empezaron a estende-la iniciativa 

entre o seu círculo de amizades e 

afinidades. Naceu arredor da revista 

Luz es de Caliz a . O núcleo inicial foi o 

seu con ello de redacción e mailos seus 

colaboradores. Logo expandiuse pola 

forma habitual doutros asinantes . 

¿Quixéronse recoller entre eses 

asinantes distintos campos da 

cultura? 

Non. Simplemente foi por afinidade co 

on ello d r dacción da revista. N este 

sentido hai un certo aire de familia ATADOS CUN · COLAR DE 

entre os asinantes. Eu creo que faltan 

máis persoas, sobre todo dun mundo 

que hoxe en día é fund;µnental na vida 

social e cultural de Galicia como é o 

nacionalismo. Non se corresponde o 

censo de asinantes co que hoxe é a vida 

social e cultural do · país . Pode ser 

tamén que haxa xente que non estea 

moralmente autorizada para asin~r este . 

manifesto, eu non o sei. Sen embargo, 

toda iniciativa humana ten limitaci6ns. 

¿Por que se considerou preciso 

esta declaración? 

Eu ó. prmc1p10 dubidei da 

conveniencia de crear ·un foro tan 

amplo e difuso. Prefería algo máis 

definido. Sen embargo, visto o 

resultado, considero· que foi nioi 

acertado. 

¿Cal foi ese resultado? ¿Logrouse o 

que se pretendía? 

Do que -se trataba era de dicir en voz 

alta algo que todos sabemos pero que 

xa ternos aceptado: que a socie~ade 

galega está atrapada por unha rede de 

intereses, controlada polo enorme 

poder e o enorme presuposto que 

administra o Partido Popular, a través 

da Xunta principalmente, pero tamén a 

través de Deputacións e concellos. 

Dende hai anos todo o mundo optou 

por cala-la boca ou por manterse na 

an1bigüidade. N este sentido cambio u o 

panorama porque xa ninguén esperaba 

que alguén dixese publicamente a 

situación que vivimos todos. 

CHOURIZOS 

Sen embargo no manifesto hai un 

ton moderado, non é un 

documento duro, desmedido ... 

Si, creo· que é un manifesto moi 

xenérico, moi prudente e móderado. É 
un puro sinalar deformacións na vida 

democrática de Galicia e sen embargo 

tivo a capacidade de deslexit~ma-lo 

poder . político do P.P. Persoalmente 

·creo qqe é unha crítica moi sensata, 

moi moderada e moi razoable. Que 

lle doese tanto ó poder político e que 

teña o eco que tivo demostra que facía 

falta. Cumpría dicir que á sociedade 

galega a teñen atada cun colar de 

chourizos . 

.Un articulista sinalaba no Correo 

gallego de hai uns días que a 

análise deste manifesto era 

equivocada dende o momento en 

que cadaquén é libre á hora de 

votar 

Ese articulista traballa para quen lle 

paga e eses cartos veñen directamente 

do poder político. Precisamente un dos 

puntos que se sinala no manifesto é 

como o diñeiro público serve para 

comprar medios ·de comunicación. 

Resulta moi grave que medios 

deficitarios, que polo seu propio 

proxecto empresarial xa hai tempo que 

estarían desaparecidos, se manteñan 

senuv1vos gracias ó diñeiro público, 

poñéndose, claro está, ó servicio do 

poder. 
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Esta denuncia, sen embargo, non é 

nova : xa o fixo, por exemplo, a 

revista Tempos Novos 

Si, xa hai anos que se vén 

denunciando. Outra cousa é que neste 

contexto político un grupo de persoas 

particulares, se organicen como tales 

intelectuais e se dirixan directamente á 

sociedade e ás forzas políticas 

propoñéndolles un proxecto de lei. 

Pero que ademais digan que a 

democracia en Galicia está 

corrompida, que a sociedade está 

afogando, nunca ocorrera desde que 

morreu Franco. 

O manifesto di que o clientelismo 

resulta menos <loado nas zonas 

urbanas, emporiso, o PP gañou as 

eleccións nas . cidades ¿Non hai 

unha certa contradicción? 

Estou de acordo niso. Persoalmente 

penso que o . dientelismo existe no 

medio ..rural. Non fai falta constata-lo 

carrexo de votantes: vese na vida diaria. 

O control e a dependencia a través do 

diñeiro público, cuantitativamente 

pode ser maior no campo, pero 

cualitativamente está afectando ·a toda a 

vida ·social: empresas, industrias, 

profesionais... Que o PP gañe nas 

cidades quere dicir que hai sectores da 

nosa sociedade que o ven como unha 

opción forte e que a oposició~ non foi · 

quen, ata hoxe, de ofrecer unha oferta 

madura para gobernar. 

¿Por que se pensou en denuncia-lo 

dientelismo e non outros 

problemas, tamén graves, da 

sociedade galega? 

Hai pr9blemas no noso país que a min 

me urxen máis, como a denuncia que 

fixeron Cáritas e o Valedor do Pobo 

sobre a marxinación e pobreza. Tamén 

os problemas do campo ou do mar. 

Humanamente . aféctanme ma1s 

esoutros problemas. Sen ·embargo, creo 

que ten todo o sentido denunciar unha 

corrupción da democracia que impide 

unh~ alternancia no goberno. Isto 

crearía unhas boas condicións para 

abordar eses problemas tan senos e 

ignorados dende hai décadas . 

EMERXENCIA HISTÓRICA 

Urxe, xa que logo, unha 

renovación dos que nos gobernan. 

Galicia ten un problema grave: segue 

presa do pasado. Os que inic.iaron a 

guerra e nos oprimiron na posguerra 

crearon unha sociedade debilitada e 

amedrentada, e con iso é co que nos 

teñen suxeitos ás xeracións e grupos 

sociais máis dinámicos . Os mesmos que 

crearon xeracións de gal egos 

aterrorizados, sumidos na ignorancia, 

·na miseria e na depen~encia son os 

que agora utilizan esa bolsa de votos 

para decidir maiorías absolutas. lsto está 

afogando ós que queren sacar ó país 

desta situación de emerxencia 

histórica. O PP está malversando · a 

democracia. Galicia segue sendo 

gobernada polos mesmos que inici_aron 

a Guerra Civil e que nos sumiron na 

dictadura franquista. Non houbo un 

cambio político, e o clima político que 

denuncia o Manifesto é o reflexo desta 

realidade histórica. 

da 

detonante dunha serie de críticas 

ó poder. 

Tivo un eco social grande, pero a min 

pertúrbanme máis as multas ós labregos 

que se manifestan por defende-la súa 

vida que a destitu.ción da directora do 

CGAC, posta por esta m esma 

Administració.n. Pero aquel conflicto 

evidenciou cómo o PP controla e 

manipula os medios de comunicación 

e cómo pode utilízalo~ para destruír 

moralmente as persoas que se lle 

opoñen. Viuse que había medios que 

actuaban de sicarios do poder e 

pagados co diñeiro de todos. 

Pero esta situación de "partido 

mediático único" non é <loada de 

superar, alomenos a curto prazo. 

Non, sen embargo non _ abonda con 

manipula-los medios de comunicación 

para controlar unha sociedade, ten que 

haber unha auténtica hexemonía e 

unha demostración á sociedade de que 

non hai alternativa. O PP pretende 

facerlle ver á sociedade que non hai 

outra opción para toma-lo poder, e isto 

é unha crítica á oposición, ó tempo 

que logra q~e a sociedade asuma os 

seus valores. 

¿E afectou tamén ó mundo da . A polémica desatada a raíz 

destitución da directora do _ cultura? 

Centro Gal ego de Arte 

Contemporánea parece que foi o 

Si, este dominio tan absoluto fixo que 

moitos intelectuais , pola súa 

- ··········· 
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comenencia, se fosen trasladando para 

o campo do PP. O Foro Luzes ponllo 

moito máis incómodo aquende agora 

en <liante queira entrar na órbita do PP 

Foi levanta-lo facho da crítica ó Poder. 

Hai quen pode pensar que é unha 

crítica ínocua1 e haberá entre o·s 

asinantes quen teña a súa nómina 

garantida, e por asinar · non lla van 

quitar. Sen embargo podo ilicir que hai 

persoas que pagan un prezo por esa 

sinatura. E neste país estamos afeitos a 

non pagar un prezo, a nadar e garda-la 

roupa. 

¿Houbo algunha reacción oficial ó _ 

Foro? 

A úruca reacción foi a desvergonza .. 

"Ríomc a gargalladas", seica dixo 

raga. ando un colectivo de cidadáns 

ll · foj unha crítica razoada e se 

r '< iona n se de pr zo, quere dicir 

que d ·preza a p rsoas p ro tamén 

a aJguera que o critique: despreza ós 

idadáns. Este manifesto, na medida en 

que non lle dan unha resposta razoada, 

desau torízaos moralme~te e dilles que 

non son demócratas. Creo que o Foro 

Luz es de Caliz a os debilita 

profundamente facendo unha crítica 

sen ata. 

¿Por que un foro coma este non 

xurdiu antes? 

Galicia é un país mm .pouco 

societario, non sempre o foi, pero hoxe 

si. Ata agora o que ben~ficiou ó PP foi 

que moitos nos repregamos ás nosas 

casas, á nosa vida profesional, moi 

pequeno-burguesa, nunha privacidade 

in olidaria. E na medida en que a 

política llela deixamos ós partidos 

político e clusivamente, todo quedou 

r du ido a un xogo de partidos. E 

cand un partido consolidou un 

d minio político traído dende a 

uerra i il, onde a sociedade viu ós 

empr (.eu, que vin a Fraga 

d nd n no r ulta que rei. filio que 

na ron bai~ o Fraga), o mái forte 

deses partidos pode gobernar 

iri-1punemente. · Emporiso, se a 

sociedade se mobiliza, . xa se lle acaba o 

xogo ó PP Para min esta é a clave. Por 

esta razón é tan importante que 

aparezan os intelectuais como unha 

presencia que actúa na opinión da 

xente. E o Manifesto desautorízaos 

totalmente. ¿Isto beneficia á oposición? 

Claro que si. Pero o que está detrás do 

manifesto é que a sociedade necesita 

un recambio político para poder 

respirar e perde-lo medo. Fraga intenta 

desprezar ·radicalmente o manifesto 

porque a crítica que lle fai tamén é 

radical, mételle o dedo no ollo, 

afeándolle non ser demócrata. E trátase 

dunha crítica que non lle fan os 

partidos, senón un sector social. 

Precísase, xa que logo, un 

compromiso da sociedade. 

Claro, e que isto inaugure un e~tado de 

Aldegunde Quiñones 

opinión no que todo o mundo saia da 

súa privacidade e se anime a opinar 

criticando os aspectos . criticables da 

política. Trátase de non deixárlle-la a 

política só ós partidos, porque "isto é un 

fracaso para todos . Delegar· e 

conformarnos con votar cada catro 

anos conduciunos a unha situación 

lamentable. 

Á parte do manifesto do Foro 

¿pensouse noutras iniciativas? 

O manifesto ten un colofón coa 

presentación dunha proposición non 

de lei que faga referencia ó-control das 

axudas ás empresas e das fundacións . 

Vano presenta-los tres partidos da 

oposición. Adeihais creo que o Foro 

vai seguir vivo, porque supón a 

reentrada da voz crítica ·dos 

intelectua{s. Espero . que o Foro amplíe 

a súa convocatoria e que aglutine a 

toda a oposición crítica . 
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DESDE HONDURAS 
Esta é unha carta de Pablo Martínez {}, cooperante de Cáritas en Honduras: Alguén 
púxoa a circular pala rede Internet. Chegounos desde a ONG Mugarik Gabe (lruña

Navarra) a través dos nasos amigos da COVA DA TERRA de Lugo. Parécenos dunha gran 
claridade e agudeza. Aí vai. 

dici mbre de 1998: 

amigas: 

as dúas semanas do 

qu me levou a coñecer a 

m ita x nte e a afacerme un pouco 

ta cidade furacanada e partida en 

dous, quérovos conta-las miñas 

primeiras impresións. 

O que veu despois do Furacán 

O Mitch pasou por acó e semella, a 

primeira vista, que só deixou dúas 

cousas boas: todo o mundo coincide en 

que deixou en evidencia unha 

situación de pobreza estructural (as.í é o 

apelido que lle poñen) que case se 

e quecera. Tanto que ultimamente 

todo era bombardear cos 

cumprimentos do axuste económico e 

o con eguinte crecemento dos bancos 

dos restaurantes de comida rápida 

ianqui (investimentos estes que contan 

coa facilidadede de non pagar impostos 

pola úa in talación, en fin). E a 

gunda cousa boa é que case a 

totalidad da organizacións, sexan do 

rt contido que xan, Pél!ecen 

. animada a traballar por unha "Nueva 

H ndura ", por i o moitas delas 

pr ti r n falar d ' con trucción" máis 

qu d "r on trucción' , porque 

Dous veciños da 
colonia 
Las Praderas, 

. na capital 
hondureña, 
aproveitando 
restos do 
desastre 

·agora, din, para volver a como estaban 

antes do Mitch, ... nin merda. 

Claro que, quen máis quen menos, sabe 

que está chegando moito diñeiro a este 

país e está todo .o mundo coma tolo, na 

procura de foros nos que solicitar 

axudas ou formulando proxectos ós 

que non dedican máis de quince 

minutos. Hai quen traballa en serio e 

proponse grandes planes de actuación 

ata para os próximos cinco años. No 

medio deste barullo,apareceron por 

acó cantidades industriais de ONG,s 

que nunca tiveran ningunha actuación 

i:ieste país ... 

A reconstrucción 

O atranco máis grande para emprende

la construcción de viviendas dáse nos 

núcleos urbanos. Tódalas vivendas que 

desapareceron estaban ubicadas nas 

veigas dos ríos. Eran infravivendas e os 

seus habitantes sobrevivían cunha 

economía moi do día a día baseada 

case sempre nas ventas nos mercados. 

Tanto cambiou . a fisiononúa que están 

declaradas todas las veigas do~ ríos 

como de alto risco e prohíbese, con bo 

criterio, a construcción de vivendas 

nelas. O problema está en conseguir 

que la municipalidades entreguen 

terreos ejidales para a construGción das 

mesmas. Cáritas, por exemplo, tivo 

unha reunión coa· alcaldesa (viuva 'do 

alcalde, falecido sobrevoando a cidade · 

en helicóptero para ve-los danos do 

Mitch) para falar desta cuestión e só 

parece haber alternativas bastante 

arredadas do centro co que é moi 

posible que moita xente se negue a 

tirar cara eses lugares. Están 

formulando a construcción de cidades 

satélite, a base de favorece-la creación 

de empresas e industrias naqueles 

lugares, pero é unha proposta aínda 

non moi concreta. 

Outra cuestión é a agraria, que aínda 

. reqmre en moitos lugares un 

diagnóstico máis eficaz, que deberá ser 

elaborado por técnicos bastante 

especializados. O caso é que 

desapareceron terras. Tal como volo 

digo. Existen lugares onde as estremas 

das fincas, case sempre naturais acó (un 

cauce, unha barranca, ou unha 

depresión), pasaron a mellor vida e os 

propios paisanos non recoñecen as súas 

leiras. E os que si as recoñecen non 

saben aínda cando ·as van poder 

sementar, porque moitas delas 

quedaron soterradas pola area (por 

veces con máis dun metro de altura), e 

a única. alternativa parece ser deixalas a 

barbeito por quen sabe cantos anos. 

No u tras os sedimentos son menos 

fondos e poden emprenderse tarefas de 

lavado de terra, pero para iso fai falta 

un diagnóstico técnico que aínda non 

se detallou. O goberno decidiu non 

incluí-1~ cuestión agraria ni ós seus 

representantes no Comité de 

Emerxencia que formou, e tan só 

decidiu aprobar una lei na que se 
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permite · a venda de terras costeias . a 

extranxeiros,_ antes prohibidas por 

motivos de soberanía nacional. Esto foi 

bastante · contestado, pero como 

contestan neste país. Ou sexa que vai 

para diante. . .. Nós asumimos un 

proxecto moi interesante de cultivos 

rápidos, para sementar ó remate do 

verán e recoller algo que poida palia-la 

escaseza de alimentos que se prevé para 

dentro duns tres meses. 

Efectos secundarios dunha axuda 

mal repartida . 

Rematarei con algunhas reflexións 

sobre aa ax~da alimentaria. Aquí está a 

tope o PMA (Programa Mundial de 

Alimentos), e está sendo unha cuestión 

moi contestada. Cáritas, por exemplo, 

responsabilizouse do reparto nos 

albergues da. capital e así o está a facer. 

Tiven a oportunidade de seguilo cos 

meus propios olios. Os alimentos están 

chegando con tódalas dificultades . que 

vos poidades imaxinar (e moitas máis). 

Pero existe a opinión de que deberían 

deixar de ser entregados case desde xa, 

ou reducilo a lugares m01 

determinados. E creo que a opinión é 

acertada. 

Este país non padece una fame 

espectacular como a dotros países 

africanos . Ten problemas de nutrición 

que é distinto. Ademais a axuda 

alimentaria está deturp~ndo o 

mercado local. As organizacións 

campesiñas de productores medianos e 

fortes quedaron con só o 50% da 

colleita serodia, e · concertaron co 

goberno no subí-los prezos do grao 

básico (feixós, millo e arroz) días 

despois do Mitch. 

Dado que entraron, en forma de 

doazón, tódolos excedentes dos nosos 

marabillosos países, non compra gran 

ninguén, co que as perdas do sector 

productivo son aínda meirandes e 

veremos con qué ganancias producen o 

próximo an0. É lan1.entable cómo, pm 

exe~plo, os grandes laxistas da Cruz 

Vermella Española· non son sensibles a 

. esta cuestión e seguen entregando 

racións mensuais a todo o mundo 

(cando aquí a xente vive tanto o día a 

día) . Por sorte, Cáritas si é más sensible 

a esta cuestión e quere rematar canto 

antes coa cuestión ·das doazóns. En · 

Tegucigalpa, xa case todo o mundo 

recibe a súa ración, cada semana como 

Refuxiados na Villa Olímpica 

máxi~o, a cambio de traballos de 

reconstrucción para a comunidade: 

limpeza de lodo e cauces, de casas que 

quedaron alagadas ata o segundo piso, 

apertura de camiños ou outros . 

Tampoco é a solución máis correcta 

esta do alimento por traballo, pero se 

está aplicando ·con quen en realidad 

debe percibir alimentos por pura 

nec~sidade . (Xusto agora empeza a 

chover, a ver se un pouco polo 

menos ... ). Agora o esforzo céntrase en 

xerar alternativas productivas e de 

outros perñs para comezar a eleva-los 

ingresos. 

Pois, ben, xente, ata outra e felices festas . 

Pablo. 

e ············· 
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CON 1 OS, PARABOI AS 
E HISIORIAS 

MENTRE.S ·o ABRAZABA 
Despois de moitos anos de soñar con 

Sor Rocío, Froilán volvéraa atopar, 

case sen sorpresa, ó pé do leito da súa 

irmá Amelía doente terminal de Sida. 

Nin sequera se apurou en preguntar 

cómo dera con ela naquela pequena 

clínica dos irmáns de San Xoán de 

Deus, tan natural lle parecía que 

estivese ali. 

Aparecera por primeira vez na súa vida 

coma un anxo maternal no colexio de 

protección de menores onde 

ingresaran cando a nai, alcólica, os 

abandonara. Daquela, Rocío era 

monxa, e tanto para el como para a 

irmá, a súa risa contaxiosa, . capaz de 

facer broma da propia sombra, e a súa. 

cercanía afectiva, fora abeiro da súa 

orfandade. Cando ó regreso dunhas 

breves vacacións na casa da . avoa non a 

atoparon np colexio e por ún~ca 

explicación lles dixéran que deixara a 

vida relixiosa, Froilán, quizais pola 

idade tan sensible da pnmeira 

adolescencia, sentírase máis orfo que co 

abandono materno. Desde aquela 

conviviran nel o desexo do reencontro 

con Sor Rocío e o desprezo por unha 

ausencia que considerara .nova traizón 

de amor. 

Agora chamábase l\1anuela, seica o seu 

nome de antes de ser monxa, e malia os 

cambios propios de vinte longos anos 

nos que Sor Rocío casara, tivera tres 

fillos e tamén se divorciara, seguía 

sendo a mesma. Vendo a dozura e 

enteireza con que acompañaba a 

Am~lia logo desapareceu do espírito de 

Froilán o memorial de agravios que 

alimentara contra ela, e revivía o gran 

cariño que a ausencia soñadora 

multiplicara ' tanto. Enternecíao a 

·dozura e enteireza con que trataba a 

súa irmanciña; tan capaz era de 

acompañar a dor de Amelía ata 

reflectila no seu propio rostro, sen 

embargo sempre sereo, como de facer 

risa no intre máis . dramático, cando 

nun ataque de tose a pobre Amelía 

golsaba o esluído puré do xantar que 

case non asimilaba, e poñía perdida a 

Manuela que a abicadaba con moita 

gracia. 

enternecíao 
a ·dozura e 

enteireza 
. con que 
trataba a súa 

1rmanc1na 

Tanto el como Amelía deixaran aquela 

i~enua fe da ·infancia que na nenez 

sementara a avoa coas súas sentencias e 

os seús rezos, que florecera no colexio 

coa calor das monxas, pero que 

rematara por decepcionalos pois nunca 

daba respostas ás súas xustas e urxentes 

peticións. E agora vía como a irmá, 

antes especialmente crítica coa 
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relixión, acompañaba co xesto, que 

falas xa non tiña, o rezo de Manuela 

. que repetía e volvía á memoria vellas 

oracións esquecidas. 

Froilán quería moitísimo á súa única 

irmá, pero o traballo e as distancias de 

centos de quilómetros facía que só a 

puidese visitar as :fins de semana que 

pasaba íntegramente con ela desque se 

agravara. Co~ presencia diaria de Sor 

Rocío, é dicir, Manuela, a anterior 

desesperación de Amelia, que tanto o 

mancaba, fórase trocando en 

aceptación e serenidade. Agora os 

xestos de dor non conseguían borrar o 

sorriso que parecía anunciar unha 

misteriosa reconciliación. Froilán 

alegrábase pola irmá, pero tamén o 

sentía por non poder acompañala 

naquel novo sentimento para el 

estraño. 

Cando morreu Amelia, Manuela, 

timidamente, pediu permiso para rezar 

ós poucos íntimos que estaban 

presentes, e Froilán botouse fóra ·con 

refosía, golpeado unha vez máis por 

aquel suposto Deus que tantas cousas 

lle roubara nos seus trintaetrés anos de 

vida. 

M p R E s o 

M entres amortallaban o Ininguado e 

deformado corpo de Amelia, antes tan 

fermoso, abrira algo do seu corazón 

ferido a Manuela tomando un café na 

mesa do bar máis próximo. A simpatía 

con que Manuela escoitaba as súas 

queixas contra Deus, e o bico con que 

o despidiu, foi un bálsamo naquela 

hora de sombras. 

sentíase 
indignado 

pqrque, de 
v1ct1ma, pasara 

a verse 
sinalado como 

colaborador· 
do .desamor" 

Despois do enterro, Froilán escribiulle 

unha carta confesándolle que aquel 

reencontro volvera abrir nel a 

señardade da fo, pero manifestáballe a 

iinposibilidade de crer nun Deus bo 

D E s u· B 

coa experiencia deste mundo tan 

inxusto, que acababa de arrebatarlle a 

irmá e que cada día cuspía horribles 

desgracias. 

Acudira onda aquela muller que tiña 

por santa en busca de. paz e de razóns 

para crer, ~ a resposta enchíao agora de 

rebeldía. Manuela dáballe a razón sobre 

a inxustiza deste mundo e a di:ficultade 

da fe; faláballe do Deus crucificado, e 

con suaves formas de la, disculpándose 

polo atrevemento, removíalle antigas 

feridas, pedíndolle que non xülgase á 

súa nai, que lle perdoase o abandono 

"para atopares paz e curar a inxusfrza 

que padeciches". 

.Sentíase indignado porque, de víctima, 

pasara a verse sinalado como 

colaborador do desamor que el 

denunciaba; qe demandante, pasara a 

demandado, . e pedíaselle un perdón 

que non se vía capaz de dar. 

Pasados uns días, aínda moi doído, 

comentoullo á súa compañeira, encinta 

do que había se-lo primeiro filio da 

parella. E algo de paz agromou nel, 

cando Ue dixo mentres o abrazaba: 

" Igual dentro duns meses agradeces o 

cabreo de agora". 

s e R e ó N 
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Tintxu 

O PP CENTRADO 
Logo do seu recente congreso, o Partido Popular seica está centrado e 

renovado. 'José María Aznar propúxose como novo presidenté, na 
compaña doutros colaboradores, tamén novos no cargo moitós deles 

e de poucos anos en boa parte dos casos. Todas estas navidades 
teñen tamén a súa traducción entre nós, onde o PP goberna na Xunta, 

nas catro deputacións e na meirande parte dos concellos. Vexamos 
logo como queda o panorama. 

Cómpre sinalar, en primeiro lugar, que se os militantes do PP de GaJ.icia aportaban 

algo así coma o once por cento dos delegados ó congreso, a representación acadada 

nos órganos dirixentes do partido quedou bastante lonxe <lesa proporción. Xa se sabe 

que non ten por que haber unha proporción estricta, pero unha desproporción_sempre 

resulta iso, un certo desequilibrio. 

A verdade é que ó conxunto da militancia do PP de Galicia neste congreso pasoulle 

o mesmo cá Álvarez Cascos: agradécenselle fondamente os servicios prestados, que 

perrnitiron que o partido sobrevivise nos tempos duros e abrise carniño a outros, que 

representan os tempos novos e maduros, de recolle-los froitos do éxito. E os máximos 

dirixentes do PP de Galicia asurniron a situación, 

chufándose mesmo de seren eles o~ ·promotores 

<lesa famosa viaxe ó centro. 

Entrando xa no de"tall~ dos TI.ovos cargos, a persoa 

de Mariano Raj oy vén sendo agora o rostro do PP 

de Galicia en Madrid, onde o presidente da Xunta 

é figura venerable a ter nun outeiró e facerlle 

reverencias (o presidente-fundador), para escoita-lo 

que diga e seguir facendo o que sexa procedente. 

Pero non é precisamente Mariano Rajoy unha 

persoa que teña unha irnaxe moi centrada en 

Galicia e, malia a súa idade, no~ se lle pode considerar un novo na política, onde leva . 

xa vinte anos en cargos relevantes, cando Aznar pintaba pouco. Precisamente por todo 

iso podería ser máis asimilado á vella garda e, en consecuencia, encaixaría ben como 

sucesor do presidente de honra, no seu outro cargo, de presidente da Xunta. 

Xustamente esta última faceta é ·a que fai que algúns dos políticos con ambición 

dentro do PP de Galicia que consideran a Romay Beccaría algo eclipsado e non van 

á misa no carro de Xosé Cuíña lle fagan as beiras a Rajoy. Ese semella se-lo caso do 

conselleiro de Cultura, Pérez Varela (outro con pouca imaxe d~ centrista), do delegado 

do Goberno Diz Guedes (que foi varias veces fortemente criticado polas actuacións 

policiais) ou o alcalde de Pontevedra .. 
. . 

Mentres tanto, Mariano Rajoy segue a súa carreira no goberno. Considerado por 

algúns como posible secretario xeral, quedo u un paso máis atrás na escala. No seu 

novo mini terio non lle quedan moitas oportunidades de destacar: educación e cultura 

on a unto nos qu as comunidades autónomas teñen case tódalas competencias. 

P r todo i o o PP de Galicia seguirá un tanto ó seu aire.A renovación e viaxe ó centro 

em lla guir na mans de Xosé Cuíña, que aposta forte cara o futuro inmediato, 

mo o demostra o proc so de elaboración de can~daturas ás municipais. Tanto ~_el en 

P nt vedra, como Baltar en Ourense ou Cacharro en Lugo manteñen firme o temón. 

N 11 e 11 cambio, tan lara a liña de mando de Romay na Coruña. ¿E el precisará 

ntr r e?. outro t ñ n claro que o centro estivo sempre debaixo dos seus pés. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Din que Aznar coma caudillo 

se comporta; eu non sei 

se non lle acae mesmamente 

alcumalo vicerrei. 

2. Sen que me importe o asunto, 

con todo, eu aborrezo 

que ós membros do seu partido 

lles amose tal despreio. 

3. Fai cambios no seu goberno 

solitario e con broma 

e detrás d_ese teatro 

un gande orgullo asoma. 

4. Aznar busca homes de palla, 

-que significa "pallaso"-, 

e así a democracia 

resulta un ben escaso. 

5. Reurúronse en congreso -

para lle tirar proveito 

e os monicreques asisten 

· aínda que está todo feíto. 

6. Perden o cu eses señoi:es 

por non perderen o asento: 

poden na rúa atoparse 

sen aviso, nun momento. 

7. A dereita sempre tivo 

do Estado idea tal 

que calculan que o pode_r 

é cuestión patrimonial. 

8 .. En Galicia, o señor Fraga 

anda en procura dun paxe 

fr-oito dunha clonación 

que perpetúe a liñaxe. 

9. o · nome do sucesor 

adivíñase axiña: 

monta o noso Presidente 

sobre un outeiro ou cuíña. 

10. Don Iribarne anda ora 

cunha nova dilixencia: 

designará o sucesor 

¡a divina -Providencia! 

11. Entre as dúas comparanzas 

hai que curarse en saúde: 

Aznar é home requeno 

don Manuel ten magnitude. 

12. Parece que o seu partido, 

aínda que "España va bien", 

na elección municipal 

pode ir perdendo o tren. 




