"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?" .
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EDITORIAL

O LUME DE IRIMIA En
Galegos, lugar do Pazo, fixémo-la asemblea anual
da Asociación Irimia, revisamos con olio crítico o
que levamos entre mans e celebrámo-la nosa
Candeloria, unha Festiña do Lume moi bonitiña
e sinxela, algo pasada de lume quizais, pero
sentida ·e xenerosa, coma don Paco, o de Aguiño,
e o sei irmán novo Rubén, que oficiaron de
celebrantes maiores.
Aproveitamos nesta ocas10n para facer unha
revisión en fondura da Romaxe e, especiahnente,
desta revista, demorando o tempo preciso, aínda
que fose a custa de pasar por alto outras
actividades non menos importantes da
Asociación, ás que lle chegará o seu tempo.
Para esa revisión elaboramos un inquérito mm
imple. A partir del, fomos de bullando os aspectos
clave desta publicación: os seus contidos, o seu
novo deseño, a facilidade ou dificultade da súa ·
1 ctura, a súa función como alternativa
informadora doutras realidades, o seu papel de
ntifi ar un amplo grupo. Tamén revisamos
s' i'n p r
ción. Todo s rá comentado en
pr' im núm ro.
am' n olicitamo idea para novas seccións e
ír n algunhas ben interesantes: unha de crítica
do p nsamento dominante e a manipulación dos
medios de información -especialmente a TV-;
unha ventá aberta a outros movemen.tos e
realidade eclesiais; unha sobre a muller e de
difusión da teoloxía feminista; de educación da
saúde, etc ...
Sería ben que esta revisión se fixese extensiva a
tódolos lectores e lectoras e que máis xente se
anime a escribir carta,s dándonos pistas. Seguimos
coa teima de que a sección de cartas sexa viva.
Dicídenos, por favor, en qué acertamos e en qué
fallamos.
As altas no balance deste ano foron, ó final,
moita máis cás baixas, polo que estamos outra
volta no fío do mil subscritores reais, o cal está
ba tante ben. Pero, para evitar agobios
económico , marcámono para este ano un
ob., e tivo: 50 alta netas. E como ternos
p rimentado que o no o único sistema efectivo
de difu ión é o boca a boca, faremos uso del: en
pró . . ci.mo núm ro mpezaremos unha campaña
d difu i' n invitando ó no os subscritores a
apadriñar a un po ible novo subscritor, que
r cibir' durant tr me e a IRIMIA gratis para
d p i d idir. Animád vo .

_

O TRASNO

AUTORETRATO EN GRIS Cando isto
saia, xa terá pasado o día a maila romería e xa se dirían estas
cousas, pero, con iso e con todo, resulta imposible resisti-la
tentación. A Paco Vázquez, traicionouno o inconsciente,
dunha forma tan obvia, que resulta cómica. Sa pasao.
No seu artigo "de lo evidente", tan chufado pola SER, COPE
e Radio "uninacional", e tan discretamente silenciado en
Galicia -onde pode provocar a calquera galego practicante
residente na Coruña . brotes de risa descontrolada e
cardiacamente desaconsellable- fai unha longa condena do
nacionalismo en ton maxisterial e mesetario. Porque o único
evidente é o
perfecto
autorretrato
que fai de si
mesmo. Por
iso foi aquí
discretamente
silenciado :
º quen adopta
·t todas
esa
~

----=:...:____...________-_-_....::_....:~-~. ._.. :!E
:. actitudes que
el
describe,
por máis que
en tódalas casas cozan ·fabas, é o localismo xenófofobo
-Portugués .de merda) Turcofillo de ... - no que el é, co permiso de
Leri, consumado experto e símbolo máximo.
¿Quen padece en Coruña e bisbarra a intolerancia lingüística
do poder, a exclusión do diferente, a glorificación do Jeito diferencial
coruñés, a limpeza étnica sen sangue -cando só é válido e pinta
ben o urbanizado anglo-castelán e os fálicos rañaceos, e hai
que agachar horta, galiñas, e botes mariñeiros, e deixar que o
casco vello morra de seu?, ¿Quén padece no feudo de Vázquez
a reescritura da historia borrando a memoria e a lembranza do
a_dversarío -o galeguismo ilustrado, aberto e universal .da
Coruña- co enxalzamento exclusivo de personaxes e valores
culturais locais de significado castelanista e o silenciamento
do.s de significado galego? ¿Quen anda a remarca-los sucesos
nacidos da confrontación - aeroporto, fútbol, capitalidade, .... - e
relegar ó esquecemento todo o que signifique valores e circunscancias
compartidas - o sermos todos en Galicia do norte e sur, unha
identidade histórica e cultural en Europa, digna de futuro e
respecto? ¿ Quen illa as manifestacións culturais que non sexan as
propias -deixando de ·convocar un premio de narración en
galego cando lle tocaba por estricto turno rotatorio entre
diversos concellos- e crea un ambiente cultural, lalalelolalalá,
que termina por impoñer un uso exclusivo dunha lingua e cultura) .que
se converte en oficial e único instrumento cara a promoción profesional
e o recoñecemento social?
Está moi feo eso de remarca-1.a confrontación
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Xarxe-Henar-Tereixa-M. Sarda

¡ Señor, que ben estamos aquí!

Seis días despois colleu Xesús a Pedro, a
Santiago e a Xoán seu irmán, e subiu con
eles

sós

a

un

monte

alto.

Alí

transfigurouse diante deles; o seu rostro
resplandecía coma o sol, e os seus
vestidos viraron brancas coma a luz.

Tamén a min.. o outro día,
tamén a min me colliches, Señor.
E alá nos famas para ~ monte alto.
Rostros de sol.
Roupas de luz.

Nisto ap·areceron Moisés e máis Elías

Precisas de min para a oración total no Amor.

falando con el. Pedro colleu a palabra e

De ti preciso para o encontro secreto con El/a.

díxolle a Xesús:

¡ Amigo/a, que ben estamos aquí!

-¡Señor, que ben estamos aquí!. Se
queres, farei aquí tres tendas, unha
para ti, outra para Moisés a outra

Sen motivo, viñeches visitarme.
Só para a conversa, para estarmos.
Regalándonos recordos, presentes e proxectos.

para Elías.

Rostros de sol.

E aínda estaba falando cando
apareceu unha nube luminosa que

Roupas de luz.

os cubriu; e unha voz saíndo da

Precisas de min para saberte máis plenamente.

nube dixo:

De ti preciso para o misterio da amizade, para a comu~icación.

-Este é o meu Filio benquerido, o

¡ Amor, que ben estamos aquí !

meu predilecto : escoitádeo.

Antonte, á fin, chamaches por teléfono

Ó escoitaren isto, os discípulos

e xuntos/as camiñamos á beira da praia, escoitando as mareas.

caeron debruzados, cheos de temor.

Caricias nas miradas, nas palabras, nos silencios.

Xesús achegándose, tocounos e

Tenrura na pel, no pensamento. Todo tenrura.

díxolles:

Rostros de sol.

-¡ Erguédevos, non teñades medo!

Roupas de luz ... sacando as nasas roupas ...
Precis~s

de min para vivirte.

De ti preciso para entrar nas ondas do amor sen fin.
¡ Señor, amigo/a, amor, que ben estamos aquí!
Xabier Blanco

A CLAVE

TEOFANÍA: ALBA DE GLORIA

Xesús acaba de contarlles ós seus compañeiros que o seu estilo de vida conleva a posibilidade real da marte e do fracaso. Os
compañeiros deben romper coas expectativas dun Mesías triunfante. Xesús acaba de dicirlles tamén que segui - la súa pe.rsoa e
o seu proxecto vital comporta serias esixencias ·e nulas posibilidades de aburguesamento e prestixio social. (ver Mt 16,21s) Os
compañeiros quedan desacougados e desanimados.
Neste contexto xorde o relato da Transfiguración que segue o esquema das Teofanías (manifestación divina) do An t igo
Testamento: lugar sagradb-aparicións-voz do ceo-desconcerto ...
A Transfiguración de Xesús convértese nunha palabra de ánimo para que os seus discípulos callan forzas para seguir camiñando,
para resistir na loita. O camiño elixido non é doado. Andar pala vida poñéndose da parte _dos que sofren longo e anunciando
unha maneira de vivir alternativa ó sistema imperial-imperante non é motivo de aplausos ... Pero, máis alá de tódalas dificul t ades
hai unha grande razón para a esperanza: nese Xesús disposto a morrer por implanta-la irmandade e a xustiza maniféstase Deus,
o Deus liberador. O rostro brillante de Xesús e os seus vestidos brancas coma a luz adiantan a verdade máis definitiva: a marte
e o fracaso non son as palabras e as experiencias definitivas e derradeiras. Paga a pena seguir loitando e camiñando: a primavera
virá, velaí un anticipo.

_
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APENEIRA
AS PONTES estase a
mobilizar contra a marxinación que está
a sufrir palas adminsitracións. A mina de
Endesa, que tantos cartas deu á canta
dos recursos da comarca, xa foi excluída
no 97 do Plan de Futuro da Minería
aprobado polo PP en Madrid ... As
preguntas do deputado Francisco
Rodríguez do BNG, o goberno contestou
que non era un carbón convencional na
UE, e que por isa nori ía recibir dela
axudas, pero que sería compen.sada con

FACE.R ESCALADA ...

inversións en infraestructuras. Os
veciños fartos de tanta burla está a saír

é un deporte cada día con máis adeptos

á rúa, a verdade canta: os lignitos das

nas zonas esgrevias do naso país; o cabo

Pontes son o 300/o do carbón producido

Prior e o Prioriño, o Monte Galiñeiro e o

en España, e en Galicia prodúcese o

Faro de Budiño en Pontev.edra, os

200/o da electricidade que se consume

penedos de Oulego en Ourense ... , pero

no Estado, pero aquela comarca só sabe

tamén nos "rocódromos" das principais

do deterioro da súa superficie.

vilas. Non se trata só de chegar ó cume,
hai toda unha práctica de comuñón
entre os depo·rtistas e estas paredes. En
Vigo hai varias escalas para esta
aprendizaxe: os Montañeiros Celtas e a
Peña Trevinca, que ensinan a ler nas

A FAMILIA: ENCRUCILLADA DE CAMIÑOS"

11

paredes os agarradeiros e movementos

é o tema do 11 congreso Internacional da Familia que vai ter lugar en Compostela entre

que poden posibilita-la ascension do

os días 11-13 de marzo, organizado pala Dirección Xeral de Familia. Aínda estamos a

escalador. · -

tempo de mandar algunha comunicación sobre esta "encrucil lada" que atinxe a case
todos. Entre os relatores participarán: Joaquín García de Dios, Alfonso Barca Lozano,
Miguel Pérez Pereira ... Para máis información: 981-599256.

o Papa uniu o seu berro CONTRA A PENA DE MORTE na súa
visita a Estados Unidos, cando nesta beira dos Pirineos irnos lembra-los 25 anos da
execución co garrote vil de Puig Antich, en Barcelona, un 2 de marzo de 1974 (aquel
mesmo día tamén foi executado en España o polaco Heinz Chez). Desde que se
restableceu a pena capita l naqueles estados (1976) xa son máis de 500 os executados,
medio cento no 98. Esta civilización de marte é un dos seis países do mundo que
permiten a execución de cidadáns que cometeron os seus delitos senda menores de
idade e algúns sufrindo minusvalías mentais. A mesma ONU denunciou no 98 a EE.UU
pala arbitrariedade coa que exercitan a pena de marte e a sospeita xustificada de que
moitos dos executados pertencen ás minorías raciais. Na ilustración a e~ecución cruel
con garrote vil, tal e como a viµ Gaya.
················o

Alfonso Blanco Torrado
Nada mel lar ca celebra-los cabodanos -o 150- da marte de Chopin, que aparece na
ilustración, e

o·s

O"

primeiro centenario de Straus, o dos vals e do "Danubio azul", para

VIRTUOSOS DA_ MÚSICA

ca esta ocasión privilexiada

para disfrutar da ·música de cámara, violín, piano, dirección coral, violonchelo ... E isto
terá lugar no 2° curso lnternacinal "Manuel Ouiroga", os días 12 ó 1.6 de abril no Teatro
Principal de Pontevedra, organizado pala Fundación _'Rutas do Románico', a cargo de G.
Fedorenko, profesor da Academia rusa, o violinista Luís Álvarez e o violenchelista de
Armenia, Sergey Mesropyan. Para máis inform_
ación: 986-852733.

ASEM
GALICIA

ASEM

(Asociación de enfermidades

musculares) están a recolle-las 15.000
firmas necesarias para levar ó
Parlamento o seu desexo de que tódolos
ap·arcadoiros subterráneos sexan
adaptados con accesos chans para toda
a poboación: mulleres con pequenos
carriños, persoas maiores, cidadáns en
cadeiras de rodas ou con minusvalías

POLONIA,

temporais ou para toda a vida .. .

que este ano está a

celebra-lo 150 cabodano da marte do

Propoñen un ha solución doada: levar,

seu músico Chopin, é a próxima viaxe do

polo menos, os ascensores subterráneos

presidente da Xunta. O paíss máis

ata a superficie. Urxe mandar series de

poboado da Europa central segue a vivir

firmas· que está a recoller Susana

unha crise de identidade que quere

Rodríguez Figueroa. Parroquia de San

solucionar entrando de cheo na UE, por

Francisco de Asís. Rúa Llorente, 24.

unha banda quere liberarse da Rusia de

36202. Vi°go (Tlf. 986-378001 ).

sempre pero tamén sinte receo da súa
veciña Alemaña. Ademais queren
desfacerse das presións dos que queren
impar un nacionalcatolicismo e por

Todo

outra parte hai moitos que miran con

funeral polos _1O desaparecidos, tres deles irmáns, (oito de orixe galega e dous

nostalxia o seu pasado comuni5ta.

portuguesa) do barco "Marero", afundido hai unhas semanas e que aínda seguen case

Polonia soubo moito de invasión de

todos desaparecidos. Tanta dar só era paliada polo alento que foi enxergando a

exércitos estranxeiros e de particións do

celebración eucarística presidida polo bispo Setién e concelebrada por 24 cregos, entre

seu territorio polos imperios lindantes.

eles o Delegado do mar de Vigo. A celebración en galega, euskera e castelán foi m·oi

Pero o que máis a aflixe son as

cordial, inserindo na liturxia un poema de Cristina Amenedo, "Soio Deus", do seu libro

TRINTXERPE

que son 5.000 galegas, asistiron na Lonxa de Pasai ó

diferencias sociais: o 300/o da poboación

Ma_r aberto. Setién denunciou a situación inxusta das familias de mariñeiros que

vive no agro na pobreza, nas rexións do

tardan ata 5 anos en cobra-las indemnizacións, pensións, cantas bancarias, etc. Este

norte o 500/o está no paro.

pobo de pescadores linda coa cidade de San Sebastián que está a 7 km, onde residen
outros 3.0QO galegas. Trintxerpe aínda non esquecera a traxedia do pesqueiro
."Carreira" que afundira hai dous anos cunha tripulación tamén de orixe galega. Os
pescadores de alí e de aquí tamén están a protestar polo imposto do IRPF que
considera de igUé~I xeito as retencións deles cás dos que traballan en terra e descansan
polo menos as fins de semana.

e .. ... . ..

NORIE-SUR
A VOZ DA ALTA AMAZONIA
Pasou por Galicia, invitado pola fundación Paz e Solidariedade, Guillermo Ñaco, máxima
autoridade dos ashánika, etnia indíxena da selva Central peruana, no alto Amazonas.
Participou en diversos encontros pola nosa xeografía, traendo a voz concienciada
dunhas comunidades altamente organizadas na defensa do seu dereito a un territorio
propio , a unha identidade respectada , a unha economía diferenciada.
sobrevivindo. Non é gracias ó estado
peruano, senón gracias ó coiiecemento e a
sabeduría que acumulamos a través de
xeracións e xeracións"
"Desde a instauración do estado
peruano hai dous modos de vida: o
imposto de maneira unilateral polos
diferentes gobernos .. . e o noso. Son dous
intereses contrapostos. O deles é o
mercantilista, de extracción de madeira, de
minerais... por iso onde nós sobrevivimos
hai bosque., onde os indíxenas foron
eliminados, téñano por .certo, os bosques
están depredados".
Unha
reconstrucción
en
marcha
Son tres séculas de ameazas ó seu
·territorio, que é tanto como a súa
posibilidade de existencia. Agora
levan unhas loita teimuda por rexistar
coma propios os seus vales. E

O xefe indio Gu ill erm o Ñaco

O asedio interminable e a
resposta
digna, pacífica
e
consciente
A realidade que nos dese.ribiu
Guillermo Ñ aco foi a dunha
identidade asediada, pero en pé. Son
a etnia máis numerosa da Amazonia
peruana.
E foron resistindo e
obrevivindo á colonización, ás
compañía medeireiras e petrolíferas,
a gob rnos corruptos, a un alumeado
endeiro Lu111i11oso e ó narcotráfico co
qu , orpr nd ntemente, aquel grupo
armado fixo alianza
trat' xicas.
P ro a men ax non foi de agonía
d rr ta,
nón de toma de
n i ncia, de organización, de
re n trucci' n en proce o. Por riba
d
alqu ra tópico xenófobo ou
pat rnali ta - so111os persoas lwmanas

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

_

coma vostedes, temas sentimentos, soños,
esperanza, a nosa espiritualidade, a .nosa
economía, a nosa educación, o noso
espacio vital que é o territorio, temas
historia, temas cultura e idioma , ... eses
somos nós: unha civilización en
convivencia harmónica co bosque"-,
estaba a postura de partida: a
dignidade de saberse diferentes, de
respectarse a si mesmos para facerse
respectar. .
Unha dignidada baseada en feítos
elementais que son desprezados polo
progreso industrial, pala historia que
escriben os vencedores pero que son
incontestables. "Gracias ós nasos
coí'iecernentos na administración, uso,
protección e control dos diferentes
elementos que compoñen a natureza
sobrevivimos ata agora e seguiremos

Nós ·
aprendemos·
xa de vostedes.
Agora· tócalles
a vostedes
aprender de nós
tropezan con atrancos dificiles · de
crer, como o que relataba o propio
Ñaco : os funcionarios crioulos, netos
dos colonizadores, ¡pídenlles a eles
probas de seren natívos desas terras!
Pero non se alteran: simplemente,
con toda a paciencia, firmeza e

Daniel López Muñoz
ancestral filosofía, dedícanse a
recolectar
obxectos
antigos,
machadas prehistóricas, utensilios ...
entre as súas familias para presentalos
coma probas do obvio: eles estaban
ali antes de que chegara ninguén.

ternos
sentimentos,
so nos,
esperanzas,
es pi ritua 1idade,
,
econom1a,
historia, cultura
e idiom·a ... ,
eses somos nos
O programa PRODEV, asinado
entre a Unión Europea e o goberno
de Perú procura. agora , a pesar dos
múltiples atrancos · xa insinuados, o
reasentamento
dos
indíxenas

A deforestación
industrial asedia
o fogar dos
Ashánika

desprazados pola violencia do
narcotráfico e Sendero Luminoso.
Aló está a traballar o avogado galego
Henrique Aller López
Este
programa é non só unha garantía
duns dereitos humanos elementais
para os indíxenas, serrón, ademais,
unha garantía de que o medio natural
e a biodiversidade van ser defendidos
e ben xestionados.
Entre tanto a conciencia e a
organización dos Ashánica va1

medrando e o seu aporte é digno de
consideración.
Defenden
un
concepto
renovado
de
interculturalidade. Non desde a
perspectiva do poderoso
que
coloniza e procura unha coartada
para a substitución cultural disfrazada
de harmonía pasaxeira, serrón a
postura 'dun pobo digno que di: nós
aprendemos moito de vostedes e do
seu idioma español. Agora tócalles a
vostedes· aprender do noso.

..................................... : .................. .................................................................................................................................... ...................................,. ...............................
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ENIREVISTA

CON XOSÉ LUIS LATAS
Xosé Luis Latas, Lis como o chamamos quen o coñecemos, casou coa música xa de
pequeno. É membro do grupo de música folk Reviravolta e do de música tra~icional Os
Birimbaos. Leva anos adicándose á procura e ó estudio das nasas raíces;estudio dun
legado que .durante moitos anos miles de galegas e galegas foron creando, pasando a
constituír parte. do naso herdo musical, poético e polo tanto cultural. Hoxe fa/amos con ~/
sobre o valor deste legado, sobre o seu recoñecemento polos galegas actuais, e sobre
todo p que rodea a este fermoso mundo no que a alma galega máis representada estivo
ó longo dos séculas: a música tradicional.
se movía
¿non?.

Xosé Luis Latas

Lis, ti levas moitos anos andando
por vilas, lugares e aldeas na busca
de pezas musicais, bailes e demais
froitos
da
creación
galega.
Cóntanos en qué consiste este
proceso.
A recopilación é un traballo de campo.
Un traballo polo que ti falas e descubres
qué persoas gardan recordos do pasado.
Estes recordos poden ser de pezas que
cantasen e bailasen, de traxes que
ve tían nas festas e de cómo eran estes,
de calquera feito que rodease este
mundo.

Supoño que debe ser algo dificil
establecer esa relación coa xent~.

É omplicado, pois ti estaslle pedindo a
alguén que non coñecías que che abra a
aixa de recordo da súa vida. De feito
o m mo r cordo , lento, e tentamos
mpr qu
ntr vario e axuden a
1 mbrar.
Supoño que lembrar unhas peciñas
musicais é lembrar tamén todo o
mundo de persoas e costumes que

arredor desas pezas

En efecto. A nós non só nos interesa a
propia peza, como se bailaba ou como
se tocaba, senón onde se tocaba, con
quen se tocaba, por que se tocaba,
cando se tocaba, qué facían os que nin ·
tocaban nin bailahan ... Na Bretaña,
poño por caso, había un baile que se
facía na corte das vacas con zocas. ¿Por
que? . Pois facíase para asenta-lo .
estrume.

Polo ·que nos contas, o mesmo
feito de recoller estas pequenas
xoias da nosa cultura debe ser moi
ilustrativo de cómo viviamos
antes.
Certo. Aí están feitos como o Permite,
¿que era o Permite?. Unha fórmula que
facía ve-lo papel. secundario da muller
na vida social galega. Así unha muller
non se podía n:egar a bailar cun home se
este llo pedía, tal era así que se unha
muller estaba bailando. e un home
quería bailar con ela, este dirixíase ó
compañeiro da muller no baile
dicíndolle "¿permite?". Para nada se
dirixía á muller preguntándollo.

máis cercana que nos amosa qmza1s a
forma de ser dun pobo e a súa
evolución.

Teño entendido que agora estás
nun
·ambicioso
. embarcado
proxecto
de
recolleita
na
Fonsagrada. Cóntanos qué é que o
tedes pensado.
Na Fonsagrada hai unha asociación
chamada Antaruxas e Soiteiros á que eu
estou vencellado. Desde ela queremos
. facer unha recollida de todo aquilo que
teña un mínimo rigor histórico
relacionado co universo cultural desta
bisbarra. Con toda esta información
unha pequena
queremos
facer
biblioteca que recolla . esa memoria
histórica que de non facelo se perdería.

¿Cantos sodes no proxecto?
Somos un total. de trinta perso~s. e
pensarnos que nos levará un seis meses
o traballo de recollida. A continuación
faremos unha escohna para aborda-lo
que será o documento definitivo que
tentaremos facer en diversos soportes:
vídeo, cassette, escrito e fotográfico. Isto
faras e
pola
necesidade
de
complementar tódalas informacións.

Tarnén hai que ter en conta que a
música estaba presente en tódalas
facetas da vida: había música da sega, da
fiada, de berce, do Nadal, dos crimes,
irónica, de mauros, ...

Daquela é grande o valor que
teñen estas recolleitas ...

É grande porque nos fala da historia
dun pobo e das súas xentes, da historia

Adrián, o gaiteiro
máis novo de
"revi ravolta"

Pedro F. Pedrouzo Devesa
nacionalismo. Parece que facendo estas
mesturas ó estilo do Lúar se esconxure
o medo localista, nacionalista ou como
lle queiran chamar. E o problema
verdadeiro é que a tradición non
enteride .de ideoloxías, esta é de tódolos
galegos; duns e doutros.

A reviravolta en concerto, no centro Xosé Luis Latas

Debe ser delicado facer unha
es colma dese volume ...

de que o ente público facilite material
e mesmo locais para as asociacións, iso
está non é malo, pero non só para as
·Éo, mais. o que son os documentos
asociacións de música serrón para
orixinais pensamos mantelos intactos
polo que de interese poidan. ter no · calquera. De todas maneiras ternos qu_e
ter en conta que as bandas de música
futuro. A escolma só se verá reflectida
galega sempre tiveron un carácter
no que é o producto final .
lúdico e festivo no que tocaban todos,
Nos últimos anos estas e a dar un
xamais tiveron ese aire marcial que as
· auténtico renacer da música
fixese desfilar, u.n aire gue ten un
galega, aparecen novos grupos e
marcado carácter militar inexistente na
bandas, hai máis festivais, e .a estes
historia das bandas galegas.
acude un gran número de público.
Falernos xa para rematar do trato
¿A que atribúes este fenómeno?
que di a televisión galega á música
En gran medida a que a .música que
tradicional.
máis influencia tiña, como o pop e o
A TVG ten certa ambiguidade ó
rock, está en parte esgotada, case todo o
respecto.É certo que programas como o
que se fai é unha repetición ou· son
Luar · axudaron a. revaloriza-la música
recopilacións do pasado. Desde este
popular e as · bandas locais, cÓ de
punto de vista abrí-la cancela á música
positivo que ten is to. Necesitamos
con raíces é un enr:iquecimento que se
como galegos . valora-la nosa propia
está a producir non só en Galicia serrón
tradición, esta fixonos chegar o que
tamén no resto do mundo.
somos, e mehtres que non a aceptemos
Un fenómeno ó que se apuntaron sempre andaremos sumidos nese
moitas bandas entre as que houbo
autoodio que tanto pade~emos. Todo o
mesmo conflictos, como no caso
que contribúa a ese proceso benvido
da Real Banda de Gaitas.
será. Pero onda isto vemos que este tipo
Aquí o problema non estriba tanto no
de programas adican moito máis tempo
que cada grupo faga coa ~ua banda, .a autores como El Fary, Amistades
serrón no feito de que unha banda Peligrosas, Dúo Dinámico e demais
reciba subvencións cando é tan
bandas de pasodobles con ningún
pouso
de música popular, nin, moito
discutible o feito de qu_e recolla a
menos, tradicional. O feíto é que se
tradición musical. As bandas deben de
tocar para manterse, e non ter que vivir segue a ter medo da música con raíces
polo simple motivo de que ula a
de subvencións. Outra cousa é o feito

A todo isto engádeselle a falsa imaxe
que se dá da tradición vencellándoa a
unha imaxe folclórica que nada . ten
que ver con ela. O mesmo traxe que se
ten moitas veces como típico é unha
mostra dela. Ese tipo de tra:Xe, de gala
con acibeche e demais ornainentos,
non era o propio da xente galega, si era
o da clase acomodada que lucía eses
fachendosos vestidos como signo de
escala social. O propio vestido galego é
outro.
Son moitas destas cousas ás que lle
foron dando a música e tradicións dos
nosos devanceiros ese ser vi tos como
folclore de pandeireta; unha maneira d
entende-lo noso buscando só o
lucimento . e a parafernalia que
axudaton póuco na procura da nosa
identidade colectiva.

Gracias, Lis, polo · teu tempo.
Agardamos que ese proxect.o de
Fonsagrada saia ben e nos axude a
coñecernos e aceptarnos mellor.
A vós .

"O Miño non pasa por Escocia '; o
primeiro e~ -xa esgot ado- de reviravolt a
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1999: ANO DE BLANCO TORRES (11)
Roberto Blanco Torres naceu na vila pontevedresa de
Cuntis vai para 108 anos, o 18 de marzo de 1891. Súa nai,
María do Carme Torres Fuentes, era natural <leste
concello, pero seu pai, Pedro Blanco Crespo (que deixara
a sotana por amor, solicitando persoalmente en Roma a
dispensa papal), . nacera na parroquia de Donramiro
(Lalín).
Segundo parece, a única escola que tivo foi a casa: a nai
ensinoulle a ler e a escribir, mentres que o pai - avezado
latinista, como moitos dos que daquela cursaban estudios
eclesiásticos-, inculcoulle cumpridos coñecementos de
cultura e, en especial, clásica.

DEZ ANOS EN CUBA
A illa caribeña era daquela o fabuloso Dorado para os
m 'is dos gal gos: con pouco traballo axiña se acadaba
unha b a ¡:¡ rtuna, para logo pasar ben aquí o resto da
vid . Aínda u
rcalidade as máis das veces era moi
e u tr, . [ rim ir ff r n , dous dos seus irmáns, e lago el,
que a e a h ba n uba no mes de setembro de 1907,
' p u o d cumprir 16 anos . De seguro que marchou
ch randa, c01no o seu "Manoeliño":
Bágoas nos ollas,
a dor no peito,
deijou o leito
moi de mañán;
dend 'alá arriba
mirou pr'aldea
coa i-alma chea
d'escuridá.
Un barco negro
con gente istrana,
· levo11 no á Habana
si11 se11tir ren,
cot110 quen leva
u11 fardo ván
q11e traca o chán
por ou tro ben.

_

Per Rob rt non era un emigrante adolescente
alqu ra: amaba
ntía e orgullo o da súa Terra, aínda
qu a ti e qu d ixar por non dispoñer de medios para
v1 ir dignam nte n la. A 1110 tra d
que non se trataba
dun nugrant orrent t' mola en que xa no devandito
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Roberto Blanco Torres

mes de novembro de 1907 publica no semanario
habaneiro Follas Novas varios artigas e poesías, senda un
dos primeiros o bilingüe "¡Intolerable!", no que defende
a permanencia da escala naval no Ferrol:

[. .. ] ¡Adiante , paisaniños, adiante, e non-os deixemos asoballar
por esa xente que mor~a de envexa, quere roubarnos os nasos
bens e apropiarse de todo canto ternos; seamos fortes e autivos
sempre, e máis cando eses demos que gobernan e non saben o que
Jan, queiran usurpamos o da nosa propiedá e industrea que
adquirimos con moitas angustias e traballos ...
E a eses caciques, que son un fato de larpeiros e os segundos en
acabarnos ca saú de, hay que es corren talos com 'as galiñas cando
comen no trigo, e se non se fai bo · d'eles bótase a man á eixada
ou ó fungueiro e xa verá como fuxen asemellando ás anduriñas
cando chega o inverno.. .
Non sabemos a que se adicou na Habana e en
Manzanillo, que son as dúas poboacións onde residiu. O

Clodio González Pérez
............................................ ...................................................................................................................................................: ...................................................................................... .
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caso é que o mozo de Cuntis cada vez colabora máis:
Santos e Meigas, Suevia, Galicia, ... En 191 O publica un
dos primeiros artigas aquí en _Galicia, na revista viguesa
Vida Gallega e tamén algún poema. No mes de
dece_m bro de 1911 comeza a saír La Alborada, órgano da
colonia galega en Cuba, co lema dos irmandiños, Deus
fratresque Gallaeciae, figurando como xefe de redacción
Fray Roblanto, seudónimo formado polas sílabas iniciais do
seu norne e apelidos. Logo fíxose cargo da dirección de
La Tierra Gallega, pero as súas colaboracións non se
cinguen só á prensa dos emigrantes, senón que tamén
publica en varios xornais e revistas _cubanos: El Comercio,
Diario de la Marina, La Revista, El Vigilante, Verdad
Socialista, Feminista, etc. E aquí, no semanario madrileño
España, que dirixía o escritor e intelectual socialista Luis
Araquistaín.
Por estes anos cadran en Cuba tres galegas ilustres, cos
que manterá dende entón boa amizade: Antón Villar
Ponte ' Ramón Cabanillas ·e. Basilio Álvarez. Os tres, dunha
ou doutra forma, habían de influír de xeito decisivo no
seu pensamento e no seu devir· vital.

As súas colaboracións
non se cinguen só á
prensa dos emigrantes,
senón qu~ pu .blica na
prensa cuba.na

DE NOVO EN GALICIA
A finais do 1916 decide regresar, e ó ano seguinte emp eza
a colaborar en A Nosa Yerra, voceiro das Irmandades da
·Fala, das que dixo certa vez que eran os viveiros da
mocedade valente e inteleitual. Nos primeiros anos publica
varios artigas, algúns de grande interese para coñece-la
súa forma de pensar e de actuar verbo de temas tan
sobranceiros como o "rexionalismo" (15-XI-1918) e o
"nacionalismo" (5-XII-1918). Tamén colabora na prensa
madrileña e, e~ particular, no xornal El Sol , un dos máis
prestixiosos de cantos saían por entón na capital do
Estado.
No 1920 faise cargo da dirección do xornal ferrolán El
Correo Gallego , e logo de La Zarpa de Ourense, o

Roberto Blanco coñeceu por experiencia propia a emigración
galega a Cuba

órgano oficial dos agrarios galegas, propiedade do seu
amigo o crego Basilio Álvarez. Pasa a xefe de redacción
do xornal vigués Galicia, que dirixía Valentín Paz
Andrade.
psta última tempada cadra cos anos da
dictadura de Primo de Rivera, tremendamente duros para
o xornalismo e, en xeral, para a liberdade de expresión.
Blanco Torres, para librarse (ou burlarse) dos censores
militares, chegou mesmo a publicar algún artigo en latín
-macarrónico-.
O Galicia tivo que pechar no mes de setembro de 1926,
e o noso xornalista e poeta faise cargo da redacción do
.tamén xornal vigués El Pueblo Gallego, p~ro axiña dimite
p.or non estar de acordo coa liña marcada polo
propietario, o pontevedrés Manuel Portela Valladares. A
animosidade entre ámbolos dous chegou a tal e~tremo
que o político interpuxo unha denuncia por inxurias con
publicidade cont~a o antigo redactor, da que foi absoluto
en Pontevedra, pero non en Madrid, onde o declararon
culpable, impoñéndolle unha sanción de 1.500 pesetas e
do{is anos de desterro a máis de 150 km da cidade de
Vigo.
O lugar escollido para pasar parte desta tempada foi o
Amido, aldeíña situada nas terras ourensás da Peroxa, onde
nacera a súa muller. O tempo non ·o había de perder...
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TELEVISION

Antón Miramontes

TVE: UN GALEGO, DIRECTOR XERAL
· Aznar segue a voltas coa súa .l.lviaxe ó centro~./ Nas gratas noites de Moncloa saña cun
partido de rostro máis amable, máis aberto receptivo, dialogante .. Pero non lle está
resultando nada doada esta viaxe. A viaxe levou por diante, ademais de Rodríguez, o
singular portavoz do Goberno, a cabeza de López-Amor, o Director Xeral da TVE: un tipo
un tanto arrogante, mal encarado e demasiado escorado á .dereita para da-la imaxe que
agora se pretende. E puxo ó frente do ./.lente" a Pío Cabanillas, un galega, fil/o do que
fara célebre político na transición.
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Só fronte ó perigo
Moito ·son os problemas que ten a
TVE. Mesmo parece ser un problema
la mesma, a súa propia existencia.
Tivo un sentido cando era a única
tel visión de España. Pero hoxe as .
canles nac10na1s privadas e as
autonómicas
e
nacionalistas
cue tionan a súa razón de existir:
¿Que razón de ser -din- ten unha
tele pública, tan custosa para todos se
fai o mesmo que cas privadas?. ¿Non
s ría lóxico privatizala e aforrar
carta ó erario público?. Xa o partido
que goberna falara de privatizar, polo
meno a egunda canle. ¿Que
e
pera n t punto do Director
X ral?. Pí
abanillas ere na
n
idad dunha t 1 vi ión pública,
1 111 nto fundamental da
h ión unidade entr a di tintas
na i nalid d
comunidad s de
E pan · r ~r ita ciu
xa unha tele
p qu na u m rxinada, -de e tilo 'á

.............
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americana"-, e defende un modelo
"de forza", c01no un "compoñente
clave na estructura mediática" e de
"liderato e cohesión territorial".
Veremos en que queda todo iso, pois
aquí radica o problema fundamental
que condiciona tódolos demais: un
novo modelo de televisión pública.
Este futuro modelo non depende do
novo Director Xeral, senón do
Parlamento, onde desde hai varios
meses funciona -é un dicir- unha
Subcomisión con este o_bxectivo
único. De momento non hai nada.
Os encontrados intereses partidarios
non permitiron avances ata agora. E
Pío Cabanillas pide ás forzas políticas
unha solución "non dilatada no
tempo", esperando que sexa antes do
próximo xuño.

¿Misión imposible?
Pero o que lle vai quitar máis o sono
ó novo Director Xeral é o problema

económico, o da financiación do
"ent~ público". Economicamente a
TVE é un saco sen fondo que
aumenta
día · a día
o
seu
endebedamento: hoxe ronda o medio
billón
de
pesetas,
unha
monstruosidade que se fai insostible.
Pero, ¿como é que navegan tan
boiantes as canles privadas e pola
contra a pública afúndese, se todas
elas usan e abusan igualmente do
recurso da publicidade? .A pública, a
ma10res,
goza
dunha
pingüe
subvención estatal. A ver se o "pillo"
Cabanillas·
(así
alcumaban
cariñosamente ó seu pai) resolve este
curioso enigma. Pero o feíto é que a
TVE é actualmente un descalabro
económico que ternos que enxugar
entre todos.
Parece que o novo director vén
decidido a pór remedio a esta misión
Cé!_Se imposible: nada máis chegar ó
cargo puxo á venda as accións que
RTVE ten en Vía Dixital. O que
supón un alivio. ¿Que máis pretende
facer?. En principio reitero u que
"non hai ningunha idea de privatizar
ningunha das dúas canles", e non se
mostra partidario de introducir
ningunha publicidade en RNE, riin
crear un canon televisivo, as famosas
1O.000 pesetas por televisor. Terá pois
que agudiza-lo inxenio e utilizar toda
a finura mental que de seguro herdou
do seu pai , de quen se dicía que era
o mellar exemplo de galega na
escaleira, que os que miran non saben
ben se sube ou baixa, pero el sabe
ben o que quere .

O NOSOTABOLEIRO

Marta Nóvoa

O NOVO LUME
O pasado día 6 de febreiro,
no Pazo de Galegos
celebramos
(Ordes) a festa do lume. Un ano máis
fomos ben acollidos polas Mo:pxas
Doroteas. A pancarta do Bienio
Irmandiño, esperábanos pendurada
na entrada do pazo como símbolo de
que "a pota estaba ó lume". Este ano
un lume de cambios, xa que lle
dedicamos máis tempo á Asemblea
de Irimia e aínda así o tempo
fix osenos pouco para repasa-los
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distintos ámbitos nos que nos
movemos na Asociación.
A dificil tarefa de ren.o va-la
presidencia ocupounos un bo
pedazo, falamos dos candidatos, pros,
contras ... e escollemos, por suposto, ó
mellor posible, que resultou ser
Rubén Rivas.
Despois de falar brevemente de cómo·
tíñamo-lo . peto, falouse da Revista,
sopesáronse os cambios deste ano, na
mesa de redacción, no formato, nas
seccións ... e das baixas, sobre todo das
que non acompañan o papeliño,
cunha boa repremienda (ou o que
sexa), que nos faga saber que foi o
que o pasou.· A mesa de redacción
sorprendeunos cunha enquisa sobre a
nosa IRIMIA, propia do máis rabioso
marketing, pero que nos fixo cavilar e
pondera-la revista por seccións.
Veremo-lo que sae de aí.
Pasamos a revisa-la Romaxe. A xente
quedou moi contenta da Romaxe de
Cadeiras, ainda que sempre se pode
mellorar algo, e miramos de Ír
introducindo cambios que melloren
o ritmo da liturxia. Os do Porto do
Son, x a están a traballar duro,_
preparando a deste ano.
A Asemblea ocupounos toda a mañá,
pero paga a pena sentar xuntos, polo
menos unha vez .o ano, e revisar e
propor compromisos novos e vellos.
Faltounos tempo para falar dos
Sábados .Bíblicos, dos encontros de

EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA

verán, e das Pasantías Teolóxicas e só
comentamos, de pasada, a situación
das angueiras .
O xantar, coma sempre, abundante,
variado e compartido. E entre o café
e a celebración, P~pe Chao e Daniel
agasallaron, no nome de todos, a
Carmela, (poesía irimega incluída).
¡Dez anos de presidencia e
dedicación non merecían menos!.
Aí ás catro tivemos a celebración do
lume, e comezou cunha lumieira
(abundante, por certo) na que
prendémo-las nosas candeas. Da
celebración dicir sobre todo a ledióa
de ve-lo farruco de Don Fransisco
(Paco de Aguiño) que xunto co noso
Rubén animaron a eucaristía
Sinxela, emotiva e Irimega.
O mismo Paco voltóunos a convidar
a celebra-la Festa do Vento en
Aguiño, onde non fallan nin bos
irimegos nin o aire propio desta festa.
Quedaban os da "directiva'' do
Bienio Irrn.andiño dándolle unha
remexida á "pota" e revisar como
anda a loita irrn.andiña cando saímos
de Galegos.
Xa indo de volta cara a Ordes, entre
o xeneroso sol e o precioso verde da
pa1saxe, ti ven a sensación de ...
armonía, que
caprichosamente
mesturaba a festa, os 1nmegos, o
medio e a fala.
¡j ¡ Hei de voltar a Galegos ¡¡¡
FEITO EN PAPEL RECICLADO.
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INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

OS DEIRElf.€)-S DO POBO CURDO
Desde hai moito tempo os medios de comunicación e mesmo o poder estannos a
presentar, agás raras excepcións, grupos curdos f?Omo terroristas, que loitan pala
secesión ou pala súa independencia. Non cabe dúbida que esta orientación non só
non é obxectiva, senón que parcializa totalmente a problemática deste pobo, que
loita por acada-la súa lexítima existencia como pobo e contra o xenocidio.
Acontecementos recentes nos que o goberno Aznar reaccionou virulentamente
contra a decisión do parlamento Vasco de acoller na súa sé de Vitoria a reunión
semestral da Hambulante" Asemblea curda, poñen dt;J manifesto que os intereses
económicos queren prevalecer, unha vez máis, sobre os dereitos humanos e os
dereitos dos pobos e decidí-lo seu destino.

O pobo curdo: un pobo entre
fronteiras
Os curdos son uns 25 millóns, a
metade deles r~sidentes en Turquía.
O 10 de agosto de 1920, o tratado de
Sevres estableceu un Estado curdo
(Curdistán) que xamais chegou a
existir. O goberno turco chegou a
prohibí-las palabras "curdo" .ou
Curdistán. A partir desta época esta
minoría . étnica foi reiteradamente
perseguida e iniciou o proceso de
separaci6n, pasando onda os curdos
de Irán ou os de Iraq. Comezaron
organizacións diferenciadas, aínda
que todas coincidían na finalidade
estratéxica:
conseguí-la
autodeterminación. Ás veces mesmo
pelexaron entre eles.
O grupo_ curdo máis coñecido é o
PKK (Partido dos Traballadores
Curdos). Representa o grupo que
sofre de maneira máis directa a
represión, posto que as tropas turcas,
15 anos, sofocan
desde hai
violentamente calquera intento de
promove-la cultura e tradicións
curdas . Unha guerra, que ocasionou
máis .de 30 .000 vidas humanas. Este
partido creou un Parlamento :µo
exilio e a maioría dos seus integrantes
gozan do estatuto de exiliados

políticos en diferentes países de
Europa. Os kurdos representan en
Turquía o 17% da súa poboación de
63 millóns de persoas.
Outro grupo político, de certa
importancia, é o PUK (Unión
Patriótica de Curdistán) desenvólvese
en Iraq e adoita ás veces
comportamentos contradictorios, así
O mesmo pacta con Sadam Husein
que se enfronta a el (a maioría das
veces).
Este
partido
ten
"representantes"
en
Australia,
Canadá, Alemaña e Rusia, que
exercen sobre todo tarefas de soporte
económico. Este partido rompe
bastante coas tradicións integristas,
principalmente árabes. En Iraq a
poboación kurda representa o 16%
do total de 22 millóns de habitantes.
Menos represep.tación poboacional
teñen en Irán, pois representan o 9%
da poboación total de 68 millóns.
A nivel político hai que ter en conta
que Turquía está lonxe de ser un
modelo de país democrático e por
tanto de defensa· dos dereitos
humanos: o problema dos curdos é
un problema de grande alcance, que
implica varios estados, que deberían
preocuparse da defensa dos · dereitos
humanos, polo menos ó mesmo nivel

que parecen preocuparse nos
negocios económicos. A prensa
recolle que mesmo Galicia ten
intereses económicos en Turquía, por
un valor de 5.000 millóns de pe etas
e que España, no seu conxunto, ten
un volume de exportacións de
163.000 millóns de pesetas e que en
concreto
o
País Vasco
ten
exportacións a Turquía por valor de
11.586 millóns. Son todas grandes
cifras, das · que en certa maneira
depende moita xente cos seus
traballos, pero tamén é certo que
30. 000 mortos representan unha cifra
moito
máis
preocupante
cá
económica.
A mentalidade neoliberal actual
presenta
continuamente
contradiccións e esta é unha das máis
graves: preocupan máis os negocios, o
diñeiro, cás persoas. É esta unha
inversión de valores á que nos
debemos resistir, tanto no caso dos
dereitos do pobo curdo como
doutros pobos e minorías. Os
neoliberais centran o seu poder na
demagoxia, no diñeiro e poderán
comprar e controla-la información,
pero a nosa razón, a nosa sensibilidade
e a nosa solidariedade deben ser
elementos moito máis poderosos.
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O CANTAR DO IRIMEGO

Tintxu
QUE VÉN O LOBO
¿Poden os dirixentes clandestinos do Curdistán reunirse na_
sede do Parlamento Basca?. Ese é o gran problema que
preocupou durante dúas semanas ós dirixentes politicos de
toda España, entre os que destacou pala súa contundencia,
unha vez máis, o naso presidente.

Seguro que a Manuel Fraga
esa xuntanza lle recordaba ó
famoso
contubernio
de
Munich, no que se xuritaron,
hai preto de corenta anos,
. revolucionarios tan perigosos
coma Gil-Robles (o pai dese
roxo redomado que preside
· hoxe o Parlamento Europeo).
Dáse o caso de que o GilRobles aquel aínda tiña bos
recordos
da
CEDA
(Confederación Española de
Derechas Autónomas) e non
tivera ocasión de centrarse no
PP,
m fixo o u filio. Pero o vello tamén tivo querencias europeas e
guramente en máis dunha ocasión coincidiu polos camiños de perdición de
Europa con xentes como os cristián-dém.ócratas de Euscadi e · Cataluña,
membros de gobernos no exilio.
Non entende entende Manuel Fraga como pretenden r~ unirse no Parlamento
Basco militantes políticos curdos, que tan facilmente poderían xuntarse nas
cadeas de Turquía ou nos cemiterios de Iraq ou Siria, ós .que foron parar
moitos dos seus compañeiros.
Por uposto, que é discutible se o sitio máis axeitado para_ unha reunión deste
xeito é a sede dun organismo plenamente democrático, como un Parlamento,
que a e abe que os tales curdos non tiveron ata agora ocasión de facerse
elixir democraticamente; e mesmo pode haber algún i~curso en actividades
terroristas. ¿E el que adxectivos mereceron no seu .día xentes como Begi!l,
Sharon, Arafat, etc?.
Con case tanto e cándalo recibían Manuel Fraga e os máximos dirixentes do
eu partido e mailo xubilado Felipe González a pretensión dos partidos
nacionali tas de acudir a diversos foros internacionais a informar das ·súas
a piración política . O escándalo era extremo á hora de falar da reunión dos
famo o 666 concelleiros nacionalistas de Euskal Herria.
P r upo to, e ta iniciativas e tán suxeitas á valoración crítica de calquera
p r a e moit mái , do dirixente políticos doutros partidos. Pero -nisto ten
r. zón algún diri ent de Eu cadi- parece que se lle dá unha condena máis
·f( rte
ta runtanza política có anteriores atentados terroristas de ETA.
En definitiva qu hai quen e ere posuidor en exclusiva da verdade, tamén no
eid político
quen con idera que todo o que fan os seus amigos é
tód a iniciativas do e-µ nvaJ.s on condenables por principio.
marabill
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1. Cumprirá falarmos hoxe
dun grande aconte~emento:
don Aznar sacou billete
p'rá viaxe cara ó centro.
2. Xa don Felipe González
fixera o mesmo hai anos
e hoxe está na per~eria
lonxe dos centros urbanos .
3. Cos políticos de agora
hai que ter moita paciencia
pra sacaren votos fanse
donos da circunferencia.
3. Na historia das relixións
das que nos queda vestixio
o centro goza da auréola
que lle dá un gran prestixio.
· 4. Tamén di quen en simbólica
resulta algo entendido
que o centro é retorno
ó paraíso perdido.
5. ¿Para iso tanto conto?
Proclamando a todo tren
levan anos presumindo
de que España vai moi ben.
6. Tras de navega-los mares
a bitácora ou caderno
failles saber que precisan
outro úte~o materno.
7. Non eles, que están ó abeiro
e no partido están ·quentes,
serrón procurando un niño
para teren máis dientes.
8. A xentiña da dereita
necesita, malpocada.
aloumiños centralistas
e sentirse arroupada.
9. E o partido dáiles mimo

moi materno-paternal
fornecéndolles enganche .
co cordón umbilcal.
1O. A esquerda, sempre sinistra
ten un problema moi serio:
habita na periferia
sometida ó "ventimperio" .
11. Mentres, a dereita eterna
practica a arrogancia
de inventar un centralismo
pretendendo equidistancia.
12. Meu Aznariño da alma
aí está o teu invento:
es un duro intolerante
que practica o extremo centro .

