
"É coma o fermento que unha muller 
amasa en tres medidas de fariña" 
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EDITORIAL ENTRE O DOMÉSTICO E O 
LABORAL Ano tras ano batemos récords mundiais de infe
cundidade. As tímidas políticas fiscais e natalistas dos nosos 
gobernos non teñen traza de seren moi efectivas. 

Non falta, especialmente en medios eclesiásticos, quen, 
mirando antigos patróns de conducta, asegura que a causa desta 
situación reside na masiva incorporación da muller ó mercado 
laboral. Disque ó teren- que traballar, prefiren non procrear. 
Evidente. Se o señor bispo fose caixeira de supermercado cun 
contrato de empresa de traballo temporal, cambiaría de discur
so. 

A crise reproductiva non semella que se poida resolver confi'"'" 
nando de 

novo á muller forzosamente ó papel de nai, esposa e ama de 
casa, e ó home á figura, tamén forzosa pero menos, de distan
te triunfador social, sostén económico da familia. 

A cousa ten dúas caras. Unha de doada solución: crear alter
nativas na lexislación laboral. N unha sociedade en crecemento 
económico con xente no paro danse as condicións para un 
cambio: que ter fillos en parella non sexa un acto de heroísmo; 
que ter fillos sexa cousa de dous; que as mulleres, coma os 
homes, poidan elixir. Potenciar de verdade a paternidade
maternidade. Permisos dun ano ou dous nos que pai e nai poi
dan gozar e ~a crianza do cativo sen teren que abandona-lo tra
ballo. Pof. e-lo horario laboral en función do doméstico. 
Indemniz:.- -lo ó procreadores, xa que os seus fillos pagarán as 
pensións dos cidadáns infecundos. 

A outra cara non é "tan doada. Sería un cambio cultural, 
mesmo de civilización. Desenganémonos: nos estereotipos cul
turais do neoliberalismo -e da súa esquerda tópica- hai un pro
totipo de vencedor e gozador da vida: é varón, agresivo, pode
roso sen carga familiares. E o antiheroe é unha muller pro
creadora e coidadora da vida. E se se trata de prototipos de 
crianzas de fillos, xa non digamos. Os patróns de consumo nece
sario para acalo adiante son inalcanzables para un 90% da 
poboación. Falan de mái dun millón ó ano por filio. E se te 
deixa levar do "que non lle falte nada" pode subir ó triple. 
D m ncial. E, ademais, falso. Pero calquera convence os pais, 
no tempo qu corren, das excelencias da austeridade ... , e os 
filio aínda m nos. 

Daniel López Muñoz 

0 TRASNO NON NOS ENTEN
DEN, NON. (E NÓS , MENOS.) Este 
íase titular El coruñés opina, como se chamaba 
un dos programas de radio de máis gancho na 
Coruña de fin de século, nunha radio local e 
ben local, feito na fala peculiar na que disque 
se debe facer un programa local ·fetén, en cas
telán irredento des te . de no te estoy para lerias 
dito con sete vocais (tanto é así que o seu con
ductor tivo que deixalo para ascender a asesor 
de imaxe do señor alcalde). 
O caso é que estivo a rapazada dos institutos 
facendo presión para que se lles ensine en 
galega, cando menos as materias legalmente 
obrigatorias, que , ¡manda chover!, a xente 
nova manifestándose para que se cumpra a lei. 
¡Pais! 
E niso que, así é a vida, entre os que foron cos 
meus había unha rapaza veciña, de familia 
galegófona pura, Rh incluído, pero que, coma 
tódalas de aquí, menos tres raritas, lles falan 
castelán ós nenos e nenas para que sendo dis
tintos a si mesmos, sexan menos distintos de 
xa sabedes quen. E resulta que de camiño ó 
lugar da concentración foi mercar gominolas 
ó Corte Inglés, que que.daba de paso, e unha 
señora inoi dese corte, estrañouse, "¿y no so.n . 
horas de estar en clase, neniña?", ó que a rapaza, 
honrando o día e como excepción á norma de 
abrigado cumprimento que ten inoculada, 
respostou rufa, en perfecto galega dominado e 
non usado: ((viñemos de folga para que nos ensi
nen en galego ". Co que a señora do corte, con 
aire de vila e corte, e sen lle dar corte ningún 
retrucou: ((Pues peor para vosotras que después en 
Madrid no os entienden". E seique foi decisivo, 
pois a rapaza descubriu o Atlántico, e, surealis
mo enxebre, ofendeuse de corazón, e marchou 
para onda o seu grupo, ela que tiña o galega 
como o máis natural e familiar s'en practicalo 
nunca, dicindo ¡cómo poder ser posible que haxa 
xente así! E con tan as crónicas que ese día 
seguiu a falar galega con total decisión, soltu
ra e vigor reivindicativo. E que só o día des
póis, pasados os acoaloramentos manifestado
res e xa de volta no instituto, volveron as augas· 
ó rego e o castelán, tan postizo e natural, á súa 

. boquiña latriqueira . 
Pero algo lle quedará, que revelacións así non 
se teñen decote. Porque neste país do revés, o 
evidente é o que non se ve . . PQr iso non nos 
entenden. E nós, menos. 



O ECO Me 2,1-1~ 
Canto máis m.e achego ó Evanxeo de Xesús, máis me vexo sorprendi

...aliiPlrlilillllll 
do pala súa forza de vida e de cambio. 

Xesús enfróntase coa pretensión da xente relixiosa do seu tempo que 

tiña controlado o poder renovador de Deus; recoñecían que o perdón .era 

causa de Deus, pero soamente un podía achegarse a el a través dos ritos 

que estaban nas mans dos sacerdotes. 

E vai Xesús e di que non, e vai Xesús e di que o "filio do home", é dicir,1o..a~a. 

o home e a mulleren canto tales, ten poder de perdón, de restauración, 

de renovación, para saír do pozo das rupturas persoais máis fondas e 

decisivas. 

Xesús populariza o perdón; recupera para si mesmo, en canto home e 

membro do pobo, a responsabilidade de ollar para o irmán con vontade 

positiva, de esperanza. Recupera para si mesmo esa responsabilidade e 

devólvella ó pobo. Fainos a todos hábiles e capaces para o acompaña-

mento interpersoal máis limpo e provocador. 

Despois, por parte do poder clerical de tódolos tempos, virán sucesi -

vamente as pretensións de roubarlle ó pobo a capacidade de perdón e-==~ 
de restauración adquirida para el por Xesús, á canta da súa vida toda, á 

canta, coma quen di, do seu sangue. E por parte do pobo virán tamén 

sucesivamente os medos a poñer en funcionamento semellante capaci -

dade de vida e de renovación. 

E nesas andamos aínda hoxe. 
I 

XAGG 

Me 2, 1-12. "NUNCA TAL COUSA VIMOS" 

Neste domingo, 28 de febreiro, o evanxeo pon nos diante un milagre moi fermoso. Seguramente as homilías van subliña-la fe do 

portadores daquel paralítico; eso non é o importante. Outras van presentar un Xesús espectacular, estilo Supermán; eso é non enten

de-la mensaxe. 

O centro da mensaxe é que "O Fil/o do Home, Xesús, ten poder na terra para perdoar pecados': Esa é a marabilla. Fixádevos no rela

to mesmo: cando Xesús ve o paralítico, vai directamente e dille: "Fil lo, quédanche perdoados os teus pecados''. Esto foi sorprendente; 

o paralítico e os portadores, que traían outra intención, quedaron desconcertados; e os mestres xudeus, escandalizados. 

A curación do paralítico, por moito que nos guste a nós, é secundaria, funciona só coma un signo, coma unha pantalla que nos leva 

a unha realidade máis fonda, a importante, a que constrúe a fe do crente: o Deus de Xesús, o Deus que é Xesús, é perdón e invítanos a 

perdoar. 

O naso gusto polo espectacular fai que quedemos na pantalla superficial. Resulta máis doado e ... menos comprometido : que Xesú1!~iil!!! 

curé un paralítico é para aplaudir, que. Xesus teña o poder de perdoar é unha invit~ción que me mete en apuros cando eu non dou 

perdoado. 
o ····· ·· ·· ·· ··· 
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A PENEIRA 

Cúmprese UN ANO DE SECUESTRO EN 
COLOM~IA, o 11 de febreiro, d~ monfortino Enrique López Franjo, por un 

grupo da. guerrilla. Pero o último foi o outro galega, o pontevedrés Ángel Blanco 

Vázquez, no derraqeiro día do 9~, un ano no que neste país foron secuestradas 2.800 

persoas. Hoxe residen alí 150 galegas, entre aqueles emigrantes que buscaron en 

América a solución para as súas ·economías, os cooperantes que están a trabal lar por 

unha vida máis xusta ou os empregados de industrias que se están a instalar alí, 

como é o caso destes dous secuestrados. En Bogotá hai un colectivo, "Peña Galega", 

que vive momentos dramáticos por esta situación. 

EMILIO ROMERO . 
LORENZO vai ser xulgado nes

tes días por negarse a face-la mili, e 

po.de irá cadea algo máis de dous anos 

e perde-lo seu traballo como profesor · 

no instituto das Neves en Vigo. Como 

insubmiso está a loitar contra o milita

rismo e toda intervención armada, e a 

súa vontade de trabal lar pala paz está a 

ser un testemuño, sobre todo para a 

mocidade que recoñece neste mestre un 

loitador contra un servicio militar que 

era inxusto e que eles xa non van ter 

que facer. 

os ·LABREGOS VOLTAN Á RÚA e.n dúas convocatorias,· o 

15 a pral -da mellara deste sector e dos seus productos, apoiados polos consumidores 

que apostan pala calidade dos productos agrarios que mercan fronte a outros máis 

prexudiciais para a saúde, que proceden de fóra, cando as multinacionais queren 

impo-los seus productos e mesmo sementes manipuladas. O día 19 a Organización de 

Montes de Man Común convócanos e-n Santiago para loitar .contrá a presión fiscal coa 

que queren acosar estes montes, que teñen unha funcionalidade social para as comu

nidades rurais desde hai moito tempo. 

UN DEBATE que eremos interesante é o que pode xurdir arredor dun .libro 

que vén de publicar un profesor de ensino medio da Coruña, Cándído Moreno 

Aragón: Problemas endose de aspirina, que que re ser un horizonte aberto para mer

gullarse no perfil do home do novo milenio, coa intervención de Andrés Torres 

Queiruga, na foto, o sociólogo Xosé Luís Veiras, o xornalista Valentín Alejandro, o 

militar Leoncio Verdera, o político municipal Xosé Luís Méndez Romeu ... A cita é no 

salón de actos do Círculo de Artesáns da Coruña, o día 18 deste mes ás 20 horas. 



A ASOCIACIÓN 
POLA DEFENSA DA 
RÍA .está a facer un ha nova .campaña 

anti-Ence para que os cidadáns decla

ren, cunhas tarxetas que van repartir 

pala comarca de Pontevedra e Marín, 

tódalas desfeitas que están a facer Ence 

e Elnosa de Lourizán: contaminación, 

atranco para o desenvolvemento econó

mico da zona: turismo, marisqueo, novas 

industrias, etc., Esta nova iniciativa está 

a ser secundada tanto polos que queren 

o seu desmantelamento coma polos que 

buscan a súa radicación en para~es que 

non produzan estes males. Na foto, o 

. Presidente e Secretario da asociación, 

Antón Masa e Benito Andrade. 

Alfonso Blanco Torrado 

A LENTITUDE DO PROCESO DE PAZ ENTRE 
PALESTINOS E ISRAEL pon nerviosos a moitos que queren xa a 

creac.ión do estado palestino e a súa capital en Xerusalén. Os palestinos, con moito 

retraso, recibiron o 50/o do .territorio da Cisxordania, pero xa tiñan que ter outro 60/o . 

Agora controlan un 410/o dos seus 5.400 km. A devolución do Galán a Siria, tamén con

secuencia da guerra dos "Seis días" de 1967, vai ir precedida dun referendo en Israel 

para garantir esta saída. Outra das promesas de Barak, o líder de Israel, é que antes do 

2000 volten ós seus fogares os soldados que están no sur do Líbano. Na foto, Isaac 

Rabin asasinado no 94 pala intolerancia dos que non queren a paz nesta rexión. 

25% 

38% .• América Latina 

2 5% África Norte. 

14 % O África Subsahariana 

11% •Asia 

4% [] Oriente Medio 

8% O Europa Oriental 

O OUTRO REFEREN
DO DO 12-M 1 o da débeda 

externa, que están a artellar varios 

colectivos para mentaliza-la xente deste 

drama de moitos pobos, para sabe-lo 

que opinan os cidadáns e para que se 

comprometan os políticos. En mesas 

próximas ás das eleccións para o 

Parlamento de Madrid, membros destas 

asociacións recollerán as respostas a 

O NOVO PRESIDENTE DE CHILE, Ricardo Lagos, que xa 

fara ministro con Salvador Al lende, (1970-73) -na foto aparece coa viúva deste-, 

retoma o ideario socialista para profundar nas liberdades que tiña secuestradas a 

dereita contaminada polo pinochetismo. Pero tamén hai que responder a eses miles 

de torturados que ata agora mesmo agachaban, por medo a unha dereita intoleran

te, as súas feridas arrepiantes, os seus carpos e espiritas desfeitos. Calcúlase que 

preto dun millón de chilenos foron torturados dalgún xeito e que agora están a saír 

dos seus tobas pedindo saúde· nun país de 15 millóns de habitantes. 

tres preguntas como esta: "¿está a pral 

de que o estado español cancele a débe

da externa?". Esta iniciativa nace u na 

"Plataforma do 0,7" de Lleida e ali fixe

ron unha proba piloto nas municipais, 

que foi unha aldrabada e que agora 

varias asociacións queren multiplicar 

entre nós: Lugo, A Ca.ruña, Vigo, etc. Na 

ilustración, os 1,6 billóns de débeda 

externa que se solicita cancelar pala 

banda de España. 

e············ ··· 
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POLITICA 

MÁIS DO MESMO 

Xa se coñecen as candidaturas que presentan os 
diversos partidos ás eleccións do mes que vén. E todo 
o mes de xaneiro estivo dedicado á campaña electo
ral, aínda que a xente se empeñe en chamarlle pre
campaña.· José María Aznar presentou un plano de 
investimentos por 19 billóns de pesetas para gastar ata. · 
o ano 2007. No seu desenvolvem~nto os que están 
no allo, coma Xosé Cuíña, din que a Galicia lle 
corresponde un billón, ou sexa o cinco por cento 
escaso. 

As obras incluídas nesta lista xa nos son familiares, 
algunhas mesmo vellas promesas: vías rápidas entre 
Lugo e Santiago e Ourense (non se aclara se van ser 
de pago ou non); entrada en Galicia da autovía do 
Cantábrico (non se di ata ·onde); unha inconcreta 
mellara das vías férreas, para chegar en catro horas a 
Madrid e en seis e n1edia a Barcelona, contando co 
úniCo investimento concreto na vía de alta velocida
d ntre Madrid e Valladolid. 

P r outra parte as visitas de Ana Botella a·Coruña, 
Lugo e Ourense; a de Rodrigo Rato á Coruña, 
xunto coas habituais visitas de fin de .semana dos 
ministros Romay e Rajoy, que teñen cada vez máis 
tintes electorais, demostran onde apreta . o zapato. 
Semella que o PP quere ·aproveita-la ausencia de 
Paco Vázquez nas listas do Congreso e teme non 
acacia-lo terceiro escano en Lugo e Ourense. 

Todo o mes de xaneiro 
estivo dedicado á 

campaña electoral, 
aínda que a xente se 

empeñe en chamarlle -precampana 

Polo demais a li ta de candidatos non suscitan 
ntre nó grandes ~ntusiasmos. Os primeiros candi

dat do PP on obradamente coñecidos (agás os de 
Ouren ) , aínda que algúns exan novos nese pos to. 
O ociali ta renovaron á forza a Paco Vázquez e 
X quín Gago, o alcaldes da Coruña e Vilagarcía e 
bu caron p r oa novas en Pontevedra e Ourense, 

Tintxu 

xente pou coñecida. No BNG recuncan os xa depu
tados .ós que se agregan outros candidatos con sufi
cientes trienios na organización, entre os que brilla 
con luz propia ·o alcalde de Allariz, que podería estre
arse como deputado. 

En canto ás grandes liñas de debate tamén hai 
pouca orixinalidade. O PP segue insistindo en que 
todo vai ben, en que hai que baixar máis os impos
tas e en que hai desterra-los nacionalismos periféri
cos (se despois hai que contar . con eles, xa se verá, 
coma no 96). Os socialistas buscan aliados do ni.áis 
variado, para propiciar unha política progresista, . que 
non se sabe moi ben en que consistiría, xa que non 
se trata de retoca-las grandes liñas de política ·econó
mica, europea ou atonómica, por máis que o PP 
denuncie outra cousa. Os nacionalistas inciden, unha 
vez máis, na necesidade de que Galicia se faga oí~ 
directamente en Madrid. 

Quiz~is todo isto demostre que estamos nunha 
democracia consolidada: non hai grandes controver
sias e moitas polémicas non pasan de tormentas nun 

. vaso de auga. 



OMAR Vnai G. Suárez (d'Ajiño) 

¿FUTURO E MAR SON COMPATIBLES? 
Hoxe ·en día son moitas as persoas no mundo mariñeiro que cada mañá se erguen 

fácéndose esa pregunta. Pasean ó lado da praia e observan o mar embravecido da costa, 
ou a calmiña das douradas augas da ría e pensan en mares distantes, tesauros de peixe 

noutro tempo, que ag_ora son só interrogantes_ na súa vida cotiá. 

Marrocos ó lonxe 
Agora· mesmo, unha das principais 

preocupacións que existen antre as 
xentes mareiras é o tema do palangre, 
o tema máis coñecido como o de 
Marrocos, e que afecta á frota galega 
que faena, ou faenaba no banco 
canario.-saharauí. Iyláis de mil cinco
centos galegas atópanse agora 
mesmo nesta situación de incerteza; 

. distribúen.se entre os concellos do 

Morrazo, o pobo de A Guardia, e 
sobre de todo, afecta a Santa Uxía de 
Ribeira, . onde máis de setecentos 
mariñeiros están nesta situación. 

Todos eles . son país de familia, 

pasan xa dos trinta, e aínda que en 
distintos barcos levan, a mai9ría, 
dende o quince ou dezaseis anos fae
nando no' palangre. ¿Que vai ser deles 
agora?, ¿que vai ser das súas familias, 
dos .seus fillos?, ¿que vai ser das lon
xas, das empresas dependentes dese 
sector, dos comercios é cafeterías que 
dependen nun 40% deses mariñeiros? 
Moitas son as preguntas e sen embar
go ninguén é quen de dar unha 
pe.quena resposta tranquilizadora. 

A pesca pesa menos cá agri
cultura mediterranea 

Os políticos xogan a esquiva-los 
interrogantes, a adopta-lo papel de 
Pilatos para non falar do tema; o 
señor Fischler leva máis de un n1-es 

dicindo que é prematur:o facer .decla
racións . e dar pasos importantes nas 
riegociacións. Os titulares de prensa 
cada mañá fan un pouquiño máis 
realidade o evidente: "O agro euro
peo rexeita que se mesturen tomates 
con sardiñas", "a UE ve prematuro 
falar de concesións agrícolas a 

Rabat", "os agricultores europeos 
p.reparan mobilizacións para rexeita
las conces10ns agrícolas a 
Marrocos" ... Isto deixa claro que por 
aí non se pode ir e hai que buscar 
outro camiño; ."O Congreso insta a 
buscar calado iros alternativos" ... , e . aí 
vén o problema. Agora só se escoita 
falar de · Marrocos, ·pero finalizo u 
taméri o acordo con Guinea . 
Conakry e Mauricio, e neste ano 
2000, rematan os acordos noutros 
caladoiros como en Cabo . Verde, 
Costa de Marfil, :Guinea Ecuatorial e 
Angola. As aliadas son agora para 
Latinoamérica, pero en Arxentina, 
Chile, Venezuela ou Brasil non que
ren nin oír falar dos mariñeiros espa
ñois nin dos galegas, e tampouco en 
Canadá ou Noruega. 

Pequenos proble
mas se unen ós cita
dos, por exemplo o 
cas? de que os portas 

. des tas frotas quedan 
pequenos para atracar 
tanto barco, así causa 
risa ~ titular "a arriba
da da frota palangreira 
revela a escasa capaci
dade portuaria de 
Ribeira", ou buscar 
solucíons na imposi-

. ción de redución das 
frotas doutros países 
europeos, e sancións 
para es tes... Xa hai 
quen dixo que a solu
ción é crear piscifac
torías xigantes ó carón 
da casa donde se 
poida meter a flota a 
faenar. 

O futuro pesqueiro do que é o 

cuarto Estado coa maior frota p~s

queira do mundo, do centos de 

miles de mariñeiros que aportan .co~s 

súas capturas o 20% do PIB español 

non parece ter solución, e no fondo 

<leste túnel non s ve ningunha luz; 

así que, como dun cirio d s is 

me es de duración se trata e, o 

homes do mar aférranse á 151.500 

pesetas de axuda gobern.am ntal 

ampáranse na pouca f( qu teñ n 

ne e anto con corno rabo qu é a 

UE esperando qu a {1a pregaria 

de voltar a fa nar non remate nun 

caldeiro de lixo en Bru ela . 

e··········· 
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O CAMPO 

PAC: PA'QUE?, PA'QUEN? , 
p·oR UNHA AGRICULTURA E UNHA ALllYIENTACION 
EN PROL DE TODAS ETODALOS CIDADANS!. 

Vén a continuación o documento que a PLATAFORMA RURAL realizou a raíz da 
aprobación da AXENDA 2000 europea e que pala súa importancia 

transcribimos na súa totalidade. 

É unha política antisocial, que expulsa ós 
labregos máis débiles. 

A metade do Orzamento Europeo está 

destinado á Política Agraria Comunitaria 

(PAC). O debate aberto en torno á 

AXENDA 2000 é unha oportunidade 

para que a cidadanía europea se pregunte 

a ónde van p-.rar esas 50 de cada cen pese

tas. A cidad;o .1ía europea tiña que ter alo

menos a e p :munidade de cciñecer cómo 

se distribúen eses fondos, quén son os seus 

destinatarios e qu é impactos sociais, eco

nómicos e ambientais teñen sobre o terri

torio da Unión. A cidadanía europea ten o 

dereito de expresar qué modelo de agri

cultura desexa para o seu continente, con 

qué labrego , qué alimentos desexamos 

co nsumir qué es tilo de consumo, qué 

medio rura] desexamos ter e cómo que~e
mo que se xestione o eu territorio e os 

eu recur o natu rai . 

A AXEN DA 2000 aprobada no Cumio 

d Berlín vén consolida-lo modelo de 

política agraria prac ticado na Europa 

Comunitaria nos últimos 37 anos. As 

pequenas mudas orzamentarias, o aumeri

to ou a mingua de cotas de produción por 

sectores e países e a haixa sistemática dos · 

prezos pagados ó productor, son parte da 

readaptación que a Polítíca Agraria 

Común debe facer en función do merca

do global dominado por unhas poucas 

transnacionais alimentarias, que a través da 

Organización Mundial do comerc10 

(OMC) lle impón l.mhas normas ó comer

cio internacional, favorables só para os 

seus intereses . 

Un discutible modelo para a n'osa 
agricultura 

Coa aprobación da AXENDA 2000, de 

cada 100 pesetas que vostede , como cida

dán europeo · aporta ó orzamento da 

Unión Europea, 50 son dedicadas a apoiar 

un modelo de agricultura: 

ANTISOCIAL: porque expulsa per

manentemente os labregos que non poden 

entrar na dinámica da . competitividade;. 

porque muda labregos por tecnoloxías, 

botando a perder miles de familias que 

viven nos pobos e todo o que elas repre

sentan social, económica e ambientalmen

te. Así, nos últimos 14 anos desapareceron 

un millón de labregos no noso agro. 

Un modelo de agricultura INSOS
TIBLE E IMPRODUCTIVA: porque 

consume máis enerxía cá producida, por

que esixe un aumento continuo da pro

ducción (productivismo) nalgúns territo

rios agrícolas , mentres outros son abando

nados como consecuencia do seu empo

brecemento ou desertización. En contra 

do buscado con este modelo agrfcola, 

durante a última década diminuíron as 

reservas alimentarias mundiais. 

Un modelo de agricultura INXUS
TA: porque concentra grandes sumas de 

cartos en moi poucas mans. Segundo o 

dictame do Tribunal de Contas .Europeo, o 

4% dos preceptores de axudas ó acompa

ñamento da renda dos propietarios agrí

colas (non dos labregos) reciben o . 40% 
destas, o que no Estado Español vén supo

laa suma de máis de 360.000 pesetas en . 

mans de especuladores e non de profesio

.nais do agro. 

Un modelo de agricultura ANTIE
COLÓXICA: porque a súa base científi

ca busca un productivismo ilimitado, que 

mediante prácticas agrícolas con sistemas 

químicos e sen respecta-los procesos natu

rais, contaminan as terras, as augas, a 

atmosfera e os alimentos que consumi

mos. A perda de biodiversidade e de terras 

fértiles, o estrago dos bosques e a mingua 

de superficies selváticas pofien en perigo o 

sostemento da agricultura. 

_ Un modelo de agri~ultura ANTI
SOLIDARIA : porque se produce en 

fondón das regras perversas do mercado 

global, antepoñendo a exportación ó con

sumo local e á soberanía alimentaria das 

poboacións; porque fomenta o monocul

tivo por riba da diversidade alimentaria, 

con tódalas consecuencias negativas que 

iso ten para os países periféricos, impedin

do a seguridade alimentaria dos seus 

ni.embros, en especial a dos sectores máis 

empobrecidos. 

Un modelo de agricultura ANTI
RURAL : porque ó reduciren a poboa

ción activa agrícola os pobos fican máis 

baleiros e cunha poboación máis avellen

tada, diminuíndo a calidade e a cantidade 

do recurso humano· que os habita, e cada 

vez con menor capacidade para poder 

manter e xestionar un territorio tan nece

sario para tódolos cidadáns. Na segunda 

metade de século des·apareceron 1.131 
municipios e dez millóns de persoas· 



mudaron de residencia dentro do estado 

español, a maioría de procedencia rural. 

Unha alternativa posible 
A PLATAFORMA RURAL (alianza 

que coordina a labregos, ecoloxistas, 
consumidores, movementos sociais, 

. ONGs.) promove no Estado español 

. unha campaña de apoio a un modo 
de política agraria que a~egure o 
dereito a unha alimentación sa para 

. tódolos cidadáns europeos. Tamén 
pretende mantemento dos labregos 
familiares como a m~llor maneira de 
sustentar un MEDIO RURAL VIVO. 
Este modelo pasa por: 

UN -CONCEPTO DIFERENTE DE 
AGRICULTURA: en fonción de estra

texias sociais e ambientais que dean res

posta ás necesidades alimentarias básicas 

da poboación, que cree pastos de traballo 

e atraía a xente nova cara ó rural. 

. UN CONCEPTO DIFERENTE DE 
SER LABREGO /A: productores/ as de 

alimentos de calidade, xestores/ as do 

territorio, poboadores dos núcleos rurais, 

promotores dun novo campesiñado, con 

funcións sociais e non mercantilistas. 

UN CONCEPTO DIFERENTE 

DE CONSUMO: 

. CONSUMO LOCAL: que evite o 

transporte e os longos percorridos, 

onde o consumidor saiba exactamen-

O productismo artificial, qu,imico ou xenéti
co, ten graves consecuencias ecolóxicas. 

te o que consume e quen llo produ

cm. 

·coNSUMO DE CALIDADE: 

productos cultivados sen refogallos 

tóxicos, sen envases innecesarios, sen 

sermos copartícipes da destrucción 

do noso contorno . 

·coNSUMO DE TEMPADA: 

tódolos alimentos variados que a 

natureza produce ó longo do ano, sen 

necesidade de traelos desde a outra 

parte do mundo, nin de empregar 

inxentes cantida~es de enerxía para 

.forza-la súa producción . 

CONSUMO ÉTICO: que impli

que un prezo xusto para o labrego e 

un prezo axeitado para o consumidor. 

. CONSUMO SAUDABLE: pro

ductos que non sexan perniciosos 

para a saúd dos consumidores nin da 

dos labregos que se ocupan de enche-

· las nosas mesas. 

UN CONCEPTO DIFERENTE DE 

MEDIO RURAL: como espacio e patri

m<?nio da sociedade no seu conxunto, 

onde estase ha ter que comprometer a 

revivilo, conservalo con criterios d~ soste- . 

mento (non só para fins de semana), cre

ando estructuras e canles para. que a xes

tión do seu territorio sexa unha tarefa 

(sempre o foi) dos que vivimos nas aldeas, 

asumindo o seu custo o conxunto dos 

cidadáns. 

UN CONCEPTO DIFERENTE DE 

MERCADO: non coma un espacio para 

especular cos alimentos, serrón coma un 

instrumento para intercambialos, asegu

rando unha distribución xusta e equitativa 

entre tódolos cidadáns. 

Unha resposta necesaria 
Para a consecuCión destes obxectivos, a 

PLATAFORMA RURAL propón que os 

cidadáns europeos esixan que a súa apor

tación económica ós orzamentos da unión 

Europea destinados á Política Agraria 

Común (SO pesetas de cada 100) teñan 

unha repercusión no emprego agrícola e 

rural, na calidade dos alimentos, no res

pecto ó ambiente e nunha recuperación 

. poboacional dos pequenos riúcleos rurais. 

A producción artesanal, a pesar dos discursos 
e políticas de escaparate segue en perigo. 

Os devanditos cambio nos concepto 

orzamentarios da Unión Eu.ropea pasan 

por apoia-la transición da agricultura 

industrial e convencional a unha agricul

tura duradeira, orgánica e ecolóxica; a í 
como o fomento de iniciativas de des n

volvemento rural e a creaci' n e mante

mento dos servicios bá i os d no. os 

pobos (e colas, centros de saúde, tran p r

tes, carteiros, ... ) 

Esiximos, pois, que o 360.000 millón 

de pesetas que o Estado español recibe da 

Unión Europea para apoiar propietario 

de terras con fins especulativ~s se destinen 

nun 50% ó fomento da agricultura dura

deira, or.gánica e ecolóxica, facilitando así 

o mantenemento dos labrego e a 

Agricultura Familiar, e o outro 50% a 

potencia-los programas de desenvolve

mento rural e a mellora-las infraestruc

turas e os servicios nos nosos lugares. Á 
súa .vez, esiximos que os incentivos dados 

desde a Unión Europea ás políticas per

versas de exp~)[tación de productos ali

menticios, se transformen en apoio ós 

labregos dos países empobrecidos para que 

poidan .manter e potencia-los seus propios 

sistemas productivos e de distribución de 

alimentos. 

É unha boa oportunidade para que 

como consumidor e consumidora e como 

cidadán e cidadá europea te pronuncies. 

Plataforma Rural 

Navas de Tolosa, 3, 4º Madrid 

T:609472461 

F:915216668 

seer. pla t. rural@cdrtcampo . e 

e············ 
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TESTEMUNA 

SENTIMENTOS POLA NOSA TERRA. 
Vicente Cerdeiriña remítenos este emocionante documento da nasa recente historia, 

trátase dunha escolma de cartas que lle mandou Manchó Va/cárcel dende Salamanca, 
onde facía un curso de convivencia sacerdotal e estudio na Universidade Pontificia 

(19Bi1988). 
"Estas follas, impresións particula

-res, non as ensines a ninguén . .. Podes 
utilizalas se preguntan por min. Isto 
é: dicir algunhas causas". 

"Se podes mándame algunha Nasa 
Terra eu a recibo en Sésamo e non 
quero cambia-lo enderezo". 

"Mañá domingo vou pasear co 
plan de vagar pola cidade. Pola tarde 
non sei que vou facer; xa dá. medo 
unha tarde que non pase o tempo e 
sexa dona da morriña, mais como 
escribiu Castelao dende o forzoso 
desterro de Badajoz: non temades os 
meus arrouto sentimentais, porque 

a dcix i de ser mozo" ."Paseando 
dccatcim do tri teiro que é estar só 
no "estranxeiro" onde non coñeces a 

ninguén; con outro falas, miras, paras, 
com ntas, ... Un só parece un pas
pán, un espanta.llo, para o que todos 
nuran, cousa que 11.0n sinto, cando 

Mancho Valcarce, o crego das Encrobas. 

paseo só polas cidades da rniña 
Nación" . 

"Sentín morriña ó ·ve-lo partido 
con xente doutro idioma e botei en 
falla os comentarios fortes dos meus 
veciños ditos na doce fala". 

"Como se atopará Galicia? Supoño 
que como a deixei, cos caciques 
rebulindo e a xentiña a calar, engaio-

. lada coas parvadas de sempre, aqueles 
que só falan galega na política e logo 
son español-falantes, téñense por 
galegas e non se decatan de que_ a súa 
galeguidade é valle-inclanesca". 

"A mañá paseina ben e a morriña, 
aínda que sempre está no meu cora
zón, non é tan forte, me.llar tristeira, 
pois forte sempre o será" . 

"Isto rnarcha! Mais Galicia está no 
meu corazón, e µos rniolos. Hai un 

· portugués co que bQto parrafadas e 
gústalle que nomee Bracara Augusta 
capital de Galicia. ¿Por que non? . .. 
¿Cando chegará a federación ben 
entendida, Ibérica? ¡Depende do 
noso compronuso!" . 

"Hoxe Sésamo está de Patrón ... 
Hoxe foi unha xornada completa. 
Festexei así o meu patrón Martiño. 
Lembrei Sésamo e Poi o, cando· un 11 
de novembro de 197 4 me puxeron 
en liberdade e marchara co inglés e 
co crego á festa de San Martiño; polas 
noites cearamos unhas nécoras pre
ciosas, Gonzalo, Vicente · e Jimy xun
tos. ¡Tempos! ¡Agora aquí en 
Salamanca, lonxe da Terral... A 
morriña · non pasa, un adáptase. O 
carpo aquí, e a idea en Gahcia! " . 

"O galegas levámo-la PATRIA 
non nos zapatos, no corazón e nos 
miolos, quizais tamén na valixa ou 
nas maletas. Escríboo porque andaba 
inquedo sen atapar o Centro Galega. 

¡Xa o localicei!... Tamén localicei 
dous bares: As rías Baixas e O Grove: 
os donos .son da Terra, e botei unha 

parrafada na doce fala... Xa levo 
unha semana e a rnin parece1ne un 
_ano. Estou afeito, mais xa penso en 
Galicia" . 

"Os galegas somos do n1.ais socia

ble. Mellar dito, delicados, atentos, . 
comunitarios - aínda que se di ·que 

somos individualistas-. Marchou A. o 
de Chantada .e veu cun garrafón de . 

viño e botellas de caña para invitar a 

A nosa. xente 
móvese cando -os 

seus dereitos 
. individuais ou 

colectivos son 
atacados. 

todos·. Esto só o facemos nós. 

Chegou o de Huelva e outro de 

. Zaragoza de pasar unha semana na 
casa e· viñeron como foron. N ós, os 

galegas, somos cooperativistas, sabe
mos repartir e pensamos nos demais. 

Cousa que entre outras teñen que 
aprender o re·~to do Estado. Témo-la 

delicadeza dos espíritos finos, quizais 

porque o amor que temos ? País nos 
forza a dalo a coñecer, aínda nas 

pequenas causas" . 
"Teño unhas ganas tolas de ir a 

Galicia ... Desexo que veñan as vaca
cións". 

"Hoxe estou cabreado co Centro 

Galega. Fun, preguntei por un direc
tivo, estaba xogando ás cartas, cando 
rematou a baza falei, díxenlle que era 
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galego, que pasaría un ano na cidade, 
e que quería facerme socio. O recibi
mento, fatal. N in fixeron caso, quizais 
porque eu falaba galego e o directivo 
español. . . . con sequedade casteli. 
Soltoume: "venga otro día y vere
m.os". A única ventaxa e ler os xor
nais do pa_ís. O centro mal chamado 

·-ª mornna esta 
semp.re no meu , 

corazon. 

Galego parece un club da · terceira 
idade español. Pensar que na 
Universidade Pontificia comeza un 
curso de galego... Só un vello da 
Coruñar casado cullha de Ávila, me 
deu a benvida e animoume a volver". 

"Canto nos queda por continuar e 
erguer ós nosos paisanos de dentro e 
de fóra. Os vieiras son duros, mais hai 
que seguir coa esperanza do futuro" . 

"Teño que ir á miña querida 
Galicia. Quero ó ineu País, mais esta 
vez vou a forza". 

"Lin r:i.o País o follón da parroquia 
perto de Lugo. Supoño que as 

As loitas labregas estiveron no. centro da vida d_e Ramón Valcarce. 

Comisións Labregas estarán apoiando 
os xustos dereitos reivindicativos dos 
veciños labregos.A nosa xente n1.Óve
s.e cando os seus dereitos individuais 
ou colectivos -moitos chamaranlles 
intereses- son atacados pola potencia 
dun Concello, dun Goberno, dunha 
empresa. N eses folló ns é cando sae a 
rabia galega que acochan pérante 
anos no fondo do seu ser". 

"O Advento é: esperanza de 
FUTURO. Hai que decatarse do 
FUTURO aíp.da que é absoluto por 

se-la, cando se vai realizando, é relati

vo, i to é: hai que vivilo aquí e agora 

na nosa realidade concreta n meu 

caso en Galicia, non no Vatican u 

nun falso u ni ver alism o". 

"A queimada é comunitaria, socia

ble, axuda a rachar valados, e colóca

nos a todos mm plano de igualdade. 

Foi unha festa ferniosa e de unidade. 

¡Os galegos sómo-los mellor ! 

mello res a pesar dos defectos!". 

VCBl ~DE ViÑA FACENDOJ 
'E!::ES'' !.Jr-------~ 
tMFCSrB_G_E_:_N_~---~,¡ 
'-~- ..;..-_· ---"7 .E;:d2tBl·K.!Í 
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SOMOS IGREXA Antón Martínez Aneiros 

O nacemento e os primeiros pasos da corrente "somos igrexa" son ---~· _..... -_--, . , 
coñecidos polos grupos e comunidades de Galicia e tamén pola xente ) ?: t · · 

relacionada con Irimia e a Romaxe de crentes. Pero a iniciativa non 
está 

parada senón que segue medrando e xerando ilusión e esperanza en. 

A fins de novembro, tres persoas de Ferrolterra asistimos á asemblea que este ano 
se celebrou en Málaga. Foron dous días de encontro fraterno compartindo expe
riencias e sentimentos entre persoas na súa maioría pertencentes a grupos e 
comunidades populares, aínda que tamén había algúns/ as de organizacións ecle
siásticas coma Cáritas, relixosas, etc., así coma outros/as sen adscrición -incluso 

algún crego- que andan á busca do espírito renovador:"viño novo en odres ¡· 
novos". Deste xeito pódese entender que "somos igrexa" sexa unha corrente aberta 
para abarca-la a pluralidade -igrexa do futuro- e non unha asociación ou organización 
estructurada. . 

Unha cousa a destacar, singularmente esperanzadora para a asemblea, foi a pre- . 
sencia tan activa das mulleres, principalmente na celebración da eucaristía. Mesmo 
nos ach gaban á memoria das celebracións domésticas das primeiras comunidades 
ri tiá." omos igrexa" será se é moi feminina ou non será. 

1 

Per a asemblea conto~ ~demais c~a prese~1cia do~tras per~oas coñecidas de/ 
1

1 

t do , como foron a do biblista González Rmz que os seus 01tenta e un anos · J 

participaba coma un membro sen distinción, e a do mestre-.teólogo Xosé M . 
Castillo que presentou o que poderiamos chama-la ponencia. Comezou . · 
dicindo que ía defender unha tese e que prestasemos atención: "fíxense ben, 
non vaian por aí amante facéndome dicir o que non dixen, porque logo os paus 
lévoos eu". Sinalou: 

- Que existe actualmente un poder non lexítimo e moi activo na Igrexa e polo mesmo 
antievanxélico, ó que se debe opor resistencia. 

- Que Xesús non fundou a Igrexa senón que o fixeron os seus discípulos. 

- Que a apostolicidade (tradición dende os apóstolos ata nós) non é prerrogativa do_s bispos senón das comúnida-
des: "O bispo. é sucesor dos apóstolos porque o é a comunidade, non o é a comunidade porque o sexa o bispo". A 
comunidade sen bispo ten en si mesma a tradición, o bispo sen comunidade non. De aí o valor esencial das comuni
dades para a evanxelización. 

- Que todo o que non pertence á estructura inicial da Igrexa se debe considerar organización que veu tomando 
forma durante séculas e que polo tanto se pode cambiar hoxe sen menoscabo da transmisión da mensaxe de Xesús. · 

Moitas máis cousas para a nosa fe en Xesús-Cristo expuxo Castillo. Quedan para máis adiante se Deus nos da 
ánimo e Vida. 

Para rematar non me quixera esquecer de dicir algo que a asemblea pedíu con insistencia a tódolos asis-
ntes. A corrente sente a necesidade, cada día máis, de persoas que se queiran sumar para dar noticia das 

nova e periencias que se viven en grupos, comunidades, algunha parroquia, etc. Se non hai quen transmi
ta as men axe o Espírito quedarase curto. Tamén en Galicia, que ten coñecemento, como . dixemos, dende 
hai t mpo p ro ~arece de re ponsables de unha chisca de organización. Tanto en Santiago coma en A Couña, 
Lugo,Vigo urense deberiamo contar con algunha persoa que recibise a información e a fixera chegar ós gru-
p . É dicir, di por de un núnimo para ir facendo camiño. Porque os necesarios cambios chegarán se n~s preparamos, 
d ontrario o tancamento e, en algúns casos, a corrupción afiánzanse como veu ocurrindo todos estes anos qú.e 

guir n ó oncilio VII . 
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Movimento Internacional "Nós Somos Igreja". 
Fórum Europeu de Católicos (FEC). Roma 7-10 1999 
Declara~ao final: Caminhando construímos e somos Igreja 

Cremas numa Igreja de comunhao 
em que todos e todas, em perspectiva de genero 
proclamamos e vivemos o Evangelho de Jesus. 

Cremas em urna Igreja em que a autoridade 
res_ide na -Comunidade. como OViao do Espíritó, 
com sentido de subsidiariedade e participa<;ao, 
e todos e todas participamos na tomada de decisoes. 

Cremas numa Igreja em que a ética 
é expressao do amor na liberdade, 
e as op<;oes pessoais sao vivéncia plena da sexualidade. 

Cremas numa Igreja em que a Natureza 
se recria·, se transforma, é valorizada e desfrutada, 
porque é a «Casa c01nun1». 

Cremas nmna Igreja macroecuménica, 
em que as diversas Igrejas e de Religioes 
entram . em diálogo recíproco e respeitoso. 
Por isto somos unidade na diversidade . 

Cremas numa Igreja de iguais, 
em que as e os excluídos sao acolhidos e participam. 
Postitutas, homossexuais e' marginalizados ociais 
sao totahT1ente reconhecidos e reconhecidas por ela. 

Cremas numa Igreja em que a realidade social e a História 
nos exigem um cómpromisso firme na defesa da vida, 
a luta pelos Direitos Buma11os, a justic;:a ·e a solidariedade. 

Cremas numa Igreja em que a Revelac;:ao de Deus 
está inculturada no hoje dos povos, 
Em que todas e todos exprimem Seu rosto, 
reconhecem e celebram a diversidade. 

Cremas numa Igreja em que os ministérios 
sao servic;:o ás comunidades, 
e ·sao exercidos por homens e mullieres em igualdade, 
sem discriminac;:ao por seu estado de vida. -

Somos Igreja a carn.inho, fazendo processos 
no diálogo, na busca comum no pluralismo, 
com atitude profética, firmes na esperanc;:a, 
em construc;:ao e nunca terminada. 
com e entre os Pobres da terra. 

Por todas as geografias, cuituras e línguas 
Anunciando o J esus do Evangelho, filho de Maria, mulher do Povo. 
Memória e expressao viva da Trindade. 

e ........... . 
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ECOLOXIA Anxo Moure 

AUTOMÓBIL E MEDIO NATURAL 

Non hai dúbida de que o transpor-

rnotorizado é causante dun dos 

rnaior~s problemas ecolóxicos e de 

saúde na sociedade moderna. A emi

sión de gases que contribúen Ó efec

to invernadoiro, a construcción de 

infraestructuras viarias que estragan 

ecosistemas valiosos, o gasto en 

recursos para a fabricación dos vehí
·culos, as rnortes · que producen en 

accidente e a través das enf errnidades 

que provocaN os contaminantes 

emitidos é un balance profundamen

te negativo para . recuperarrno-lo 

modelo de transporte. 

Mais non seriamos sinceros e peca

riamos de puristas se negasernos . a 

necesidade do transporte e as súas 

vantaxes. Mesrne aínda que ca1amos 

en contradiccións e falla de coheren

cia, somos rnoitos os ecoloxistas que 

nos desprazamos mesmo para o noso 

traballo de defensa do contorno en 

autornóbiles por todo o país. 

Mais en coherencia tarnén é posi

ble tornar unha serie de medidas que 

p'oden dirninuí-lo impacto dos vehí

culos a motor no ecosistema, na 

saúde e na seguridade. 

Recentemente · <? gobemo francés 

comezou a aplicar medidas para 

diminuí-la súa emisión de gases, pro

poñendo a reducción de velocidade 

nos desprazarnentos., recomendándo

lles ós fabricantes incluso medidas ós 

encarniñadas para tal efecto. 

EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA 

DIRECCIÓN: e.armen Puente Fernández, Tlf. 981 585 330. 

Eu teño unha serie de hábitos para 
que cando me desprace o impacto 
ecolóxico sexa o menor: 

-Buscar medios alternativos de 
transporte corno bici ou os trans
portes ·colectivos (tren, bus ... ), 
cando as condicións o pe.rrnitan. 

-Evitar desprazarnentos innecesa
rios; teléfono, internet ... son boas 
alternativas de comunicación. 

- Facer unha planificación dos des~ 
prazarnentos con certa antelación. 

-Poñerme en contacto con outras 
persoas que saiba que v1axan no 
mesmo destino para compartir 
viaxe, custes e compañía. 

-Mantera punto o automóbil. 

-Non dar aceleróns bruscos. 

-Non supera-la velocidade 80 qui-
lómetros/hora. 

-Saír un pouco antes para chegar a 
tempo sen correr. 

-Deixar aparcado o vehículo na 
periferia da cidade e ernprega-los 
transportes públicos. 

Estou ben seguro de que se tódolos 
autornobil,istas, tódolos cidadáns nos 
seus desprazarnentos puxesen en 
práctica algunha destas ou outias 
actitudes que selles ocorrai1, gañaria- . 
rnos en n1oitos 1nenos rnortos, cicla-· 
des desconxestionadas e rnáis huma
nas, menos · contaminación e máis 
saúde. 
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CON 1 OS, PARÁBOI AS 
E HIS 1 ORIAS Beatriz Cedrón Vi/ar 
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AAVOA 
Gran día na capital do plexi

glás, na cidade de edificios con 
cúpula que cativan, de galerías 
que namoran e de superficialida
de que anoxa por veces o .senti
mento. Na Igrexa de románica 
feitura, de visita gozosa, a parella 
cumpría o. rito entre o confuso 
arrecendo de carísimos perfumes 
e o roce sonoro dos ouros. 

O protocolo marcou o seguin
te paso: borrada a presencia do 
Altísimo, o . inmortalizador de 
imax~s coloca o trípode e aprésta
se, profesional, a cumpri-lo se~ 
traballo. Desfilan os familiares · 
directísimos ante a cámara, pau
sando cos que minutos antes non 
pasaban de ser "mozos.". Virei a 
cabeza e vin unha muller peque
niña, vestida de luces, coma todos, 
soa, que diante dos dous- banzos 
do altar non atinaba a. baixar do 
escenano. 

Pregun~ei: "¿ quen é esa 
muller?. "E a avoa", contestaron. 
Angustiada pola . imposibilidade 
do esforzo da señora, dixen petri
ficada, covarde: "que alguén 
axude a esa muller a baixar" . Pero 
quedei ali, mimetizándome por 
si~patía coas sagradas imaxes. A 
vella veu canda a miña curmá e 
quedou un anaco ó meu lado. "E 
que estou moi maliña, que hai 
pouco me deu unha trombose e 
estou moi mal". E de alí nós, as -
modernas, comezamos a enche-lo 
espacio verbal con imbecilidades 
do tipo : "quén o diría, véselle moi 
ben" e outras que por pudor non 
transmito. Por fin apareceu quen a 
colleu, e o meu desacougo pola 

avoa momentaneamente abando

nada achou repouso. 

Volvina ver máis tarde, na papa

rota, levada do brazo dalguén, _ 

achegándose a sauda-lo flamante 

novo matrimonio. E eu, que case 

que esquecera esa inquedanza mal 

entendida que me sorprende 

nesas situacións e noutras seme

llantes, volvín incomodarme. E 

máis aínda cando, xa contra a 

media noite, seguían turr3:ndo da 

muller cara a onde non se sabe no 

medio dunha samba atronadora 

que golpeaba na finísima carpa, 
sorteando garabatas suorentas e 
tacóns de soño. 

E a avoa, non sei se boa ou 
mala, se etitrañable ou perversa, 
encaixada ali coma ·un toxo na 

selva amazónica, desaqueloutrada. 

Por máis que estivese todo envol
to en papel de prata e a pesare 

das belezas italianas, do dúo d 
corda, da compostura uniforma

da. 

¡Qmm me m andará a min! 

Síntome avoa. 

e ··············· 
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FAI A.NDO 
DALINGUA. 

¡E vai de vodas! 

Lidia e Valentina 

Quedamos no- número pasado repasando aquelas palabras con 
variantes· nos diferentes currunchiños e recunchiños do país e . .. , dun
has noutras, aquí estamos outra vez. Hoxe irnos dar unha volta pola 
fraseoloxía, que desta tamén ternos unha gorra chea e outra mediada. 

Así que podemos empezar por mete-la man na pucha e sacar un 
papeliño .· .. i i ¡Sorpres~! !! Seica ternos que" deixar todo coma un- trinque
te" , ¿.que será o trinquete.?, pois as nais, que o din sempre, non cho 
saben explicar, pero queren que quede todo moi, moi limpiño . . . 
Buscamos no diccionario e di que é "o mastro ou pq.o da proa dun 

barco" . . . Ós do inte
rior tanto 'lles terá, 

pero as mozas casa
deiras. "o domingo seica 
van á misa coma trin
quetes"; ou van ou as 
mandan porque "quen 
ten pala que a . aniñe", 
dixo o outro, e é que 
as fillas hainas que 
casar. De tódolos xei

tos agora co das vodas 
(que recordamos que é con v) - quen as fai, que seica non está o forno 
para bolos (¿ ou vós dicides que non está o alcacén para gaitas?)- hai que . 
ter moito tino e acord~rse do que se dixo sempre (e iso. vai para os 
que manexan tanto ligoteo por internet): "quen a lonxe vai casar ou 
chata leva ou vai buscar" . Non vaia ser que logo teñades que andar por 
aí adiante laiándovos de que o dia que casei, boa cadea botei . . . , xa o di o 
conto que reza nun azulexo que está na· casa do meu avó: Ata casar non 
parar, e despois rabear. E se te cansas de rabear fas de tripas coraz ón, sepá
raste, vaste a· lume de caroz o, se cadra co rabo entre as pernas . .. e ó mellor 
aínda lle tes que deixar unha paga ó cónxuxe (que vén sen do a pare
lla) para que manteña os fillos . ... Xa se sabe, o malo, ,amalo e se non dei
xalo. 

Sen embargo, e para botarvos unha man e evitarlle un final drásti~ 
. co ó casorio, aí van uns conselliños para escoller marido - da besta, a 
mular, e do home, o de pouco Jalar- ou esposa -non tomes por dona muller 
repricona- e despois a quen D eus. lla dea San Pedro lla bendiga . .. 

Para os que teñades ·dúbida ou interese en frase~ feitas, refráns, 
di tos .. . . non esquezades consulta-lo noso predecesor neste apartado da 
r vi ta, X sús Ferro Ruibal, co seu libro Cadaquén Jala como quen é ou 

Así Ja lan os galegas de. Carmen L~pez Taboada. Seguramente moitos 
do vosos dicire e tán aí recollidos. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. A muller mandaba moito 
aló pola Prehistoria 
e conveniente parece 
avivece-la · memoria. 

2. Os homes á caza .ían 
e a muller no seu fogar 
foi acada~do, ós poucos 
a agricultura inventar. 

3. Mais este poder e gloria 
á muller pouco lle dura: 
os ni.achiños fanse donos 
axiña da agricultura. 

4. Arrogantes, din que o p'erie . 
é semellante ó arado 
e a muller, suco da terra, 
vai ser por eles labrado. 

5. A cousa non remato u, 
e hoxe, en plena democracia 
tamén na nosa Galicia 
se .practica a falocracia . 

6 . Mala noticia nos· dan 
ós galegas cen empresas 
que, machistas sen pudor, · 
aínda nos veñen con esas. 

7. Se empreña unha empregada 
a patriarcal empresa 
do . seu traballo a libera 
se é que a ela lle interesa. 

. 8. Mándana para a cociña 
. para que atenda o pote 
e con cínica tenrura 
tamén lle dan o seu dote. 

9. Con oito mensualidades 
páganlle a toda señora 
que a productora renuncie 
só pra ser reproductora. 

1 O. Libre así queda o terreo libre 
-para o imperio do arado 
que co seu pene ou falo 
deixa todo ben atado, 

11. A empresa. non ten entrañas 
como sabe todo o mundo: 
o capitalista é estéril, 
só o diñeiro lle é fecundo. 

12. ¡Ai pene, penito, pene, 
que aras co capitalismo 
que che paga a viagra 
pra non perde-1o machismo! 




