
"É coma o fennento que unha muller 
amasa en tres medidas de fariña" 
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EDITORIAL E DESPOIS DO 12 
¿QUE? O 12 de marzo, eleccións xerais. Canda 
elas, nalgúns sitios, terémo-la posibilidade de pedir 
que cese a pesada carga que supón a débeda externa 
para 84 países no mundo. Unha débeda que supón 
enriquecernos á contada pobreza de moitos. 

Antes dese día a festa está servida e centos de veces 
nos terán pedido o voto. Para despois, deixan varias 
causas: da-los datos da inflación, por exemplo, que 
disque non serán moi bos. Ou a pedir colaboración 
ó PNV, agora culpable de todo e algo máis . . 

Tamén esperarán ó día despois varias das grandes 
empresas españolas para continua-lo seu proceso de 
despedimento masivo (chamado prexubilacións) 

Telefónica: o simbolo dos novos 
amos da situación. 

para o que se levan 
aprovisionando 
economica1nente 
nos últimos anos . 
Facelo antes das 
eleccións traería 
algún serio proble
ma. O custo econó
nnco que para os 
fondos públicos vai 
ter toda esta opera
ción en Telefónica, 
poi exemplo, con
trasta cos beneficios 
de escándalo da 
compañía recente
mente privatizada e 
posta en mans de 
en1presarios '"ami
gos". Aquelas pro

vi ións en Telefónica fixéronse á conta das tarifas 
abu ivas que todos sufrimos ata hai ben pouco, 
unhas tarifas que tamén serviron para comprar moi
tas empresas en crise de A!nérica latína. Unha nova 
reconquista de An1érica que xa se está empezando a 
notar nas febles econorrúas latinoamericanas, conde
nadas a malvende-las súas riquezas e o seu capital 
público para poderen pagar unha débeda eterna que 
condena á miseria a moito rnile de americanos (do 
ur, que tamén o son). 
E olvendo a e ta beira de acó, tamén despois do 

día 12, as arca da Seguridade Social sobrecargaran-
e n vario miles de xubilacións anticipadas e 

inc ntivadas na banca, ó por un elemental cálculo 
on ' mico qu fai mái barata a contratación de 

p r oal novo. Dun per oal novo uxeito a un con
v nio laborai moito mái raquíticos cos que puide
ron di frut -lo u pai ata hai uns anos. E a í 

guimo indo a mái . A mái beneficios para uns 
p u . A mái in eguridad para o traballadores. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO CACHELIÑOS O consello dos 
bispos en época electoral leva traza de ser :fillo do medo. 
E o medo é mal conselleiro. 

D isque din que 
ningunha opción é 
a pe1fecta, pero coa 
boca pequena. 
Recoñecen que 
todas - quitada a 
falanxe ou así, digo 
eu- manteñen 
algún tipo de regu
lación sobre o 
aborto; ou que 
todas recoñecen, 
máis ou menos, 
que a escala públi
ca non é o mellar 
lugar para a difu-

sión das confesións relixiosas de cada quen. Pero velaí que 
non toda imperfección é igual de imperfecta, polo que, 
en aclaracióñs posteriores - e innecesarias- se deduce que 
hai que votar PP, o mal menor, dándolles, iso si, unha pal·
madiña admonitoria na caluga: ¡Aí Martíne'z, que te me des
carrías!, coma no colexio. Unha vez máis, para saber qué 
hai realmente detrás da aséptica neutralidade, hai que 
escoitar a Gea Escolano, o sincerote: bronca ó PP por des-

. viarse, que para iso é da familia. O caso que ese arrimo 
interesado e infantilizante non lle fai ben nin a uns nin a 
outros. 
Así que, quitado o do aborto e o da catequese na escala 
pública, o demais é pataca minuta, como dicía aqueloutro. 
Cacheliños, ... vamos. Os carniños da econorrúa son tor
tuosos e os dos dereitos humanos, do medio ambiente, da . 
diversidade cultural en perigo, dos excluídos, da débedp. 
externa, da temporalidade no emprego, ... un enguedello. 
¡Que o neoliberalismo mata en masa, arruína tres cuartas 
partes do planeta, agranda as diferencias ... ! Éche causa 
do qué sei eu. Non hai quen o entenda, así que mira, aga
rrámonos ó aborto e á clase de relixión como criterio 
último. Home, está ben citar outros temas, pero de pasa
da, que seica Cristo, segundo o evanxeo ap.ócrifo de San 
Pus Dei, pasou por acó condenando a pecadoras e mal
viventes e apontoando o Templo e a Lei sobre as persoas. 
É medo. Católico pavor á sociedade plural, emancipada 
da tutela eclesiástica, secular, multicolor. É un agarrarse ós 
que nunca nos critican, ós que falan a nosa linguaxe, ós 
que ternos controlados, ós que se moven na cultura do 
Templo. Endogamia. O Templo é o que importa. Non o 
Reino, non a Misión. Fóra do Templo, todo é risco, ven-· 
timperio, camiño no deserto, diálogo humilde, pobo, 
igualdade, escoita, pobreza, profecía, evanxeo. Non inte
resa . 



A CLAVE · 1 Claro-escuras do home crente 
XAGG 

O Segredo da esperanza 

Ramón é un cura amigo meu. A súa vida é gris e 

sen relevancia máis alá do reducto daquela xentiña 

con quen gasta o seu tempo. Nin o destacan nin se fai 

destacar. Foxe mesmo das situacións de máis ampla 

resonancia pública nas que a súa valía persoal puidese 

quedar patente. Nestes casos chama a outro cura que 

é o qu'e sae na foto. El fai gozosamente a súa semen

teira, coa ilusión dun rapaciño novo que estrea utopía, 

e, ós olios de cantos o tratan, transpira -fe confiada. Xa 

se sabe que isto da fe ten moito de wstume, de hábi

to normalizado, e tamén se sabe que, cando un dialo

ga consigo mesmo no recinto sagrado da intimidade, 

aquela fe cuestionada vólvese esixencia e tarefa com

plicada, unha noite escura, nada doado para ser ale

gremente feliz. A non ser que un chegara a ter unha 

curta, pero inesquecible, experiencia de transfigura 

ción: de trans-figuración gloriosa desa figura banal do 

tedio cotián que queda xa convertido para sempre en 

gozoso labor, sen deixar de ser unha tristeira loita sen 

futuro para os olios de moitos. Nunca lle preguntei a 

Ramón se subira algún día ó monte Tabor. De tódolos 

xeitos sería un~a pregunta sen resposta porque esa 

experiencia non é comunicable. Como supoño que 

tampouco o é ese momento supremo no que un queda 

namorado sen explicarse por que. Un momento no que 

non se pode instalar unha tenda de permanencia, pero 

parece deixar unha ledicia para vivir. Coma a que ten 

Ramón. 

A clave deste relato está en comprende-lo que é unha cristofanía. O historiador non acaba de entender un relato coma este, resúlta

lle unha linguaxe mítica, fantasiosa, non doada de encadrar dentro dos límites da historia pura e dura. Pero para o eren.te este relato 

resulta sinxelo: o eren.te móvese máis alá dos límites da historia e así pode entender que o misterio, agachado na persoa de Xesús, nal

gún momento debe estoupar e deíxarse ver. E cando esto sucede o eren.te alédase e exclama "¡Que bo é que estamos aquí!': 

O relato é un ha fiestra aberta pala que se escapa algo do misterio da persoa de Xesús: "Este é o meu Fil/o benquerido, escoitádeo': Este 

misterio descríbese coas mesmas expresións que se usaban para expresa-las presencias de Deus no Antigo Tesmatento: cima do monte, 

vestidos relucintes dun branca abraiante. A carón de Xesús, dando sentido ó seu misterio están Elías e Moisés; é dicir, "a leí e os pro-

fetos" veñen avala-lo misterio de Xesús. 

E cando o eren.te descobre esto, axiña, só en s~is días, pasa dende a tristura do anuncio da patxón de Xesús (Me 8,31-33) á ledicia de 

ve-la súa gloria. Son os claro-escuras da fe. 
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APENEIRA 

A participación de ANXO QUINTANA no Congreso de Madrid ten que 

supor unha nova singradura despois das eleccións do 12-M, reforzando así o traballo 

de Francisco Rodríguez, Guillerme Váquez e outros. O alcalde de Allariz especialmen

te eficiente no traballo en equipo colocou ó seu concello na punta do iceberg da 

transformación do naso país, recoñecido mesmo en .Europa. Unha das súas propostas 

é a representación de nacións como a nasa nos foros internacionais e a busca dun 

financiamento propio orixinado nas nasas condicións e recursos diferentes ós dos 

outros pobos da pen i nsu la. 

UN MES SEN 
SARDIÑAS polo paro biolóxico 

de marzo que quere atal lar a súa desa

parición nos nasos mares. lsto afecta 

sobre todo á frota de cerco, uns 280 

barcos (máis de 2.000 mariñeiros), que 

xa estaban a sufrir unha merma de cap

turas desde comezos de ano e que xa 

supuxo a regulación de emprego de 

moitos deles, sobre todó en Vigo e 

Portonovo. Xa no pasado exercicio 

houbo lonxas sempre moi dependentes 

da sardiña, como a de Malpica, que bai

xaron fortemente os seus ingresos e 

mesmo algunha empreda relacionada 

con este producto pechou as portas. Na 

foto unha manifestación en Bueu contra 

a desfeita que está a sufrir este sector. 

A PELÍCULA 11 CASTELAO" FOI PROPOSTA 
PA~A O OSCAR, do arxentino Jorge Prelorán, premi.ada no seu día 

polo Festival de Cine de Bifüao. Dende 1974, o que máis traballou no que serían 4 

horas de filme (despois reducidas a dúas e media), foi o guionista, o galega egrexio 

Antonio Pérez Prado que Siro debuxou así. Unha vez exiliado Prelorán en Cafüorna 

foi rematada e estreada alí en 1980. Ademais da voz de Castelao (A. Baltat) xa que é 

el o que relata a súa vida e da do actor Luís Malina que fixo os comentarios, hai 

máis de cen voces anónimas que cantan os textos dos debuxos: mulleres, homes,· 

anima is, etc. Prelorán e Antonio Pérez Prado xa fixeran para a televisión a serie 

'.'Patagonia': 

XUSTIZAE PAZ; 
SEMElVT.ESDE~ 

,.,. ariat1'na u.te' gl.obiiuua!.6n) 

o IX CONGRESO XUSTIZ.A E PAZ vai ter lugar en Vigo 

do 28 ó 30 de abril para aqueles que se apunten antes do día 1. Co tema "Xustiza e 

paz, sementes de esperanza", desde a Análise da "aldea global" de Chao Rego ata 

"Unha aproximación ética ó proceso de globalización" de Gustavo Gutiérrez con sen

llas intervencións de Torres Oueiruga e Camilo Nogueira, o foro vai escoitar a move

mentos populares: ecoloxista, cidadán e feminista así como "experiencias de solida

riedade" como "Meniños", a inmigración ou a loita contra a violencia doméstica. 

Organizado polo.Colectivo Verapaz, para máis informa~ión: Dominicos Vigo. R/ Baiona, 

9b. 36209-Vigo (Tfno. 986213453) . 



A MULLER·TRABA
LLADORA sempre tivo U_nha 

forte presencia no naso país, mesmo 

· despois dos 65 anos, cando aínda 

seguen a traballar máis de 6 horas nas 

tarefas domésticas da casa e as veces na 

súa adicación profesional, pero só se 

paga un 330/o do trabal lo feminino. O 

outro, un 670/o, o das súas casa·s, ende-

Alfonso Blanco Torrado 

xamais se pagou nin tivo vacacións nin 

.fin de semana. O paro feminino, un 

22,830/o, é un 1050/o máis co masculino. 

CCOÓ do Ferro! lembra polo 8 de marzo 

a algunha muller traballadora; así, no 

99, foi Manuela Valcárcel, Mela, "a car

boneira", que.aparece na foto; unha 

dos/as 23 procesados no 72 polo 

Tribunal de Orde Público pala súa oposi

ción contra a dictadura desde a loita 

obreira. 

NO 11DÍA DA ·CLASE OBR~" ternos que seguir lamen

tando o aumento de accidentes !abarais, que no 99 ascenderón un 130/o máis con 

119 mortos. O maior número, na construcción, moitas veces persoas con contrato 

precario e sen formación en seguridade e riscos na seu trabal lo diario. O sector da 

pesca co accidente do Zafir non fai máis que tinxir de sangue a vida de tantos mari 

ñeiros que se ar.riscan cada día para poder dar de comerá súa familia e tamén á dos 

outros. Pontevedra ·segue a se-la provincia con máis víctimas mortais en accidentes 

11 POR UNHA IGREXA TAMÉN FEMININA" é un 

novo libro da nasa compañeira de lrimia, Engracia Vida! Estévez, publicado por 

Encrucillada e que recolle varios trabal los moi iluminadores, todos xa coñecidos 

menos o que· dá nome ó libro e actualizados· cun comentario puntual. É a testemuña 

clarificadora de toda a vida dunha muller comprometida con facer real a súa presen

cia na sociedade na igrexa geilegas. Seguindo estas aportacións que arrancan de 25 

anos podemos celebra-a loita da muller por reivindica-los seus dereitos dentro das 

instancias pouco sensibles á igualdade. 

!abarais e con máis declive económico. 

A FESTA DOS 
AUDIOVISUAIS 
GALEGOS, a enüada dos 

AGAPI (Asociación Galega de 

Productores lndependentes), ten lugar o 

día 18 no Pazo da Cultura de 

Pontevedra ... "Arde Amor" de Raúl Veiga 

é unha das 90 produccións que aspiran 

ós premios, candidata tamén a mellar 

dirección xunto a Xabier Villaverde con 

"Fisterra". "Mareas vivas" foi proposta 

nas produccións de televisión con "A 

rosa de pedra" e "Chambo". Na foto Uxía 

Blanco proposta para a mellar interpre

tacióin feminina polo seu papel en "A 

lingua das bolvoretas". 

_ ..... .. ... .. .. 
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POLITICA· 

ECOS DA CAMPAÑA 

No momento de escribir estas liñas, está secando a 
cola da primeira pegada de carteis desta campaña 
electoral. Pero o lector vainas ler, se cadra, na véspe
ra de acudir a emiti-lo seu voto. 
En realidade isto da loita entre partido.s por atrae-lo 
voto dos cidadáns vaise convertendo, felizmente tal 
vez, en causa de rutina. Os propios dirixentes non 
son quen de facernos ve-lo. dramatismo que implica-

Agora tódolos partidos 
están. en campaña 

case perpetua 

rían uns ou outros resultados e por iso os seus berros 
de scándalo chéganlle ó público un tanto apagados. 
Tam" n perdeu inoito do . seu engado o desenvolve- · 
m ·nto das propias campañas electorais: Agora tódo-
1 . partid stán n campaña case perpetua : as listas 
e an i at c ñ; c nse con meses de antelación, os 

pr grama (cando ·os hai) están redactados· moito· 
ant 1 ma e e tratexias de campaña veñen moi 
de atrá . O único que cambia é que nestes quince 
día está autorizado pedir directamente o va.to. 
Tan só circunstancias exteriores rompen ás veces a 
rutina. Así foi, unha vez máis, a barbarie terrorista, 

Tintxu 

que non quixo faltar á cita, apoiando unha esper
péntica demanda da abstención, rompendo a feble · 
esperanza. que cabía esperar dunha apertura Cívica 
por parte de EH. 
A quen lle medraron un tanto os ananos foi ó parti
do do goberno. Primeiro foi o conato de alianza 
entre socialistas e comunistas o que os axitou ; pero 
viñeron logo varias operacións de altas finanzas, pro
tagonizadas por algúns amigos do poder e que esper
.taron certa desconfianza entre os cidadáns normais. E 
finalmente un par de problemas sociais, como a 
revolta contra os inmigrantes e o descubrimento do 
aproveitamento do poder por algún alto cargo, que 
rematou coa sonada dimisión do ministro, da que o 
presidente se informou pola prensa. 
Es tes sucesos tiveron tamén a . súa repercus10n en 
Galicia. Por exemplo, o asasinato fixo suspende-la 
visita do presidente a Lugo, ás portas da campaña. 
Unha viaxe que xa fixera poucas semanas antes a 
propia esposa de Aznar, o que fixo sospeitar que o PP 

.· Baltar dixo que Ourense 
nos últimos. anos 

. non levantara · cabeza 
(¿querería dicir Cabeza ?) 

temía perde-lo terceiro escano da provincia, en 
beneficio do BNG, algo que m.oi poucos se atreví
an a prognosticar. 
Polo demais o inicio da campaña foi continuidade 
con respecto ás máis recentes : un certo desconcer
to na programación dos actos dos socialistas, que 
demostraría a·súa dificul~ade de reafirma-la recupe
ración iniciad3= ·nas municipais ; unha demostración 
da forza do PP, malia algún berro disonante, como 
cando Baltar dixo que Ourense nos últimos anos 
non levantara cabeza (¿ querería dicir Cabeza ?) , e 
mentres O BNG a seguir soñando cun grupo par- . 
lamentario propio, nunha actitude de confianza, 
pero non triunfalista. 



RESEÑA Xaime M. González Ortega 

POR UNHA IGREXA TAMÉN FEMININA 
A conciencia que as mulleres 

teñen hoxe da súa situación na 

sociedade, · da urxencia de iren 

facendo unha reflexión desde ou 

seu ser de muller, e da necesidade, 

en definitiva, de construíren a súa 

identidade desde si mesmas é xa 

incuestionable. A reflexión femi

nista deixou de ser un gueto para 

constituírse nunha forma de pen

samento de pleno dereito, e foi 

estendendo a súa reflexión a todas 

as áreas que poden interesar ás 

mulleres, . incluída por tanto a 

reflexión teolóxica e eclesiolóxi-

ca. 

Xa está nas librerías o primeiro 

libro galego. sobre a muller e a 

lgrexa nunha perspectiva feminis

ta. A autora, Engracia Vidal, é ben 

coñecida de Irímía, onde mantén 

Oue esta obra pioneira 
axude ás mulleres a abrir o suco 

da palabra e da acción feminina 
· nunha lgrexa que quizá o sinta como 

necesario pe~o que segue a resistirse 
con costum~s e sofismas caducos. 

actualmente unha colaboración 

mensual. 

Por unha ígrexa tamén femínjna -
publicado pola revista Encrucíllada 

na súa colección Monografías- é 
unha recompilación de · artigos 

que a autora foi publicando ao 
longo de ·máis de vinte anos, pero 
que lidos hoxe soan· plenamente 

actuais. Esta rara virtude débese 
sen dúbida á .capacidade de análi- · 

se e e ó saber estar en contacto co 

pensamento máis innovador, cos 

que Engracia nos segue a regalar. 
Análises que ela fai hai vinte anos 

seguímolas usando hoxe, aínda 

que -todo hai que dicilo- o 

inmobilismo da Igrexa galega 
axúdalle bastante. En fin, o libro 

abrirá canles de reflexión plena

mente actuais para as mulleres 
interesadas en facer escoitar a súa 

voz no seo da Igrexa. 

A estructura da ó bra é tamén 
·peculiar. Cada un dos artigos ori

xma1s -publicados · no seu 

momento en xornais como La 
Voz de Galícía e revistas como 

Encrucíllada, Irímia ou Terra e 

tempo- van acompañados por un 
comentario, que ademais de situar 

cada un deles no seu contexto 

histórico, permite á autora mati

zar ás súas ideas anteriores, facer 

balance desde a perpectiva actual 

e, non menos importante, pintar 

unha panorámica bastante detalla

da e completa das achega que a 

reflexión feminista fixo n Galicia 

tanto no pen amento coma na 

literatura. 

Nos cinco artigos recollido 

encontraremos estudios xerais 

sobre a discriminación da muller 

na Igrexa e a relación ente femi

nismo e Igrexa e outros máis 

específicos en torno á muller na 

Igrexa galega ou a muller no 

novo Catecismo. O libro conclúe 

cun artigo inédito escrito para a 

ocas_ión -que dá título ao libro

onde, ademais de introducirnos 

na Teoloxía feminista, reflexiona 

sobre o papel da acción feminista 

na renovación da Igrexa. 

Que esta obra pioneira axude 

ás mulleres -e ós homes que as 

valoran e animan- a abrir o suco 

da palabra e da acción feminina 

nunha Igrexa que quizá o sinta 

como necesario pero que egue a 

resistirse con costumes e sofisma 

caducos. _ ........... . 
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PARA NON PERDE-LO SUR 

DÉBEDA EXTERNA: ¡XA ASONDA! 
Velaquí o eslogan do movemento 

para a consulta social sobre a aboli
ción da débeda dos países empo
brecidos. Esta consulta coincide 
coas próximas eleccións xerais do 
12 de marzo. Ese día instalaranse 
mesas de votación a carón dos cole
xios electorais para que todos poi
damos opinar sobre esta cuestión. 

¿Quen somos? 
A Rede Cidadá para a Abolición 

da Débeda Externa está constituída 
por cidadáns de todo o estado que 
r claniámo-la anulación da débeda As armas adquiridas cos préstamos alimentarán guerras, desterros e debates. 

externa dos países empobrecidos 
desde o razoamento ético e huma
no, de d elementais principios de 
e uidad xu tiza. Para conseguilo 
tra allarn s d forma conxunta en 
m: i. 1 O municipio do Estado, 
aglutinand mái' dun mili iro de 
a o ia ión que loitan por erradicar 
sta nova modalidade de explota

ción dos pobos. 

¿Que é iso da débeda exter
na? 

Chamámoslle así ós . cartos que os 
países do sur deben ós do norte, a 
organismos :financeiros internacio
nais e á banca internacional. Como 
unha bola de neve a débeda exter
na converteuse, debido ós crecetes 
nos anos 80, nunha cantidade exor
bitante que pesa sobre o lombo dos 
mái febles. Os países do s~r teñen 
xa pagado, en concepto de réditos, 
o dobre do que debían e aínda lles 
qu da por pagar dúas veces máis do 
qu p diron. 

Cómpr r cordar aquí que os paí-
do nort d b n ós do ur unha 

cantidad impagabl n concepto 
de d , beda hi tórica como on as 

riqu za p liadas durante éculos, 
n d , b da colóxica pola obre-

explotación dos recursos naturais 
que á súa vez serven para paga-la 
débeda: todo un círculo vicioso 
cargado de cinismo e de inxustiza. 

Buscando Responsables 
Existe unha corresponsabilidade 

entre os que conceden os créditos e 
os debedores: 

. A banca internacional concedeu 
préstamos sen as garantías que nor
malmente esixe. 

. Os gobernos dos países debedo
res, ás veces pouco ou nada demo
cráticos. É sarcástico anotar como 
se empregaron eses cartos: 30% en 
armas, 30% en obras faraónicas, 
30% de apropiación . indebida de 
fondos , e só un 10% en obras de 
utilidade social. 

Os protagonistas dun negocio 
suculento 

. A banca ten a posición acredora 
máis grande, con préstamos conce
didos na década dos 7 O a un intere
se variable. 

. Os estados·, que cos préstamos 

intentan favorece-las exportacións 
das súas empresas que operan co 
seu aval. 

. O F.M.I., o Banco Mundial ou 

o Banco Interamericano de 
Desenvolvemento. 

Algunhas cifras que marean 
A débeda dos países empobreci

dos é de 2,2 billóns de dólares. Nos 
países ricos a débeda non represen

ta un grave problema para a súa 
economía. 

. Os países máis endebedados son 
Nicaragua, Guaya.na, Guinea 
Bissau, Congo Brazzaville, Somalia, 

Angola e Costa de Marfil. 
. Os países coa débeda máis gran

de en termos absolutos son A India, 
O Brasil, Indonesia, China e 
Nigeria. 

. En 1996 a débeda dos países do 
sur con España era de 3.3 billóns de 

pesetas, dos que 1.6 billóns corres
ponden ó estado e o resto a entida
des privadas . 

. América La tina é o primeiro 
deudor de. España cun 38% do total 

da débeda, seguido por África do 

Norte cun 25%, África 
Subsahariana cun 14% e Asia co 
11%. 

¿Que pode face-lo estado 
español? 

Non pode condona-la débeda 



dun país por . decisión propia, pois é 
o Clube de París que aprupa ós paí-
ses acredores o que ten cap.acidade 
de decisión, pero si pode toma-las 
medidas necesarias para a abolición 
de ~ébeda nos organismos compe
tentes. 

¿A quen se dirixe a consulta? 
Pois a ti e a min, ás persoas e 

colectivos descontentos co sistema 
actual e convencidos de que a xus
tiza e a solidariedade cos países 
empobrecidos é un sentimento 
compartido pola maioría da poboa
ción. Os cidadáns ternos dereito a 
decidir se queremos ou non deixar 
de percibir, como país, os cartos que 
nos chegan da débeda externa. É un 
escándalo que eses países dediquen 
as tres cuartas partes do seu orza
mento a _paga-los réditos dunha 
débeda eterna. Queremos que eses 
cartos se reinvirtan en plans de ali
mentación, saúde, educa,ción e 
vi venda. 

E un o bxectivo 
Obter un medio de presión polí

tica importante para consegui-la 
abolición da débeda externa. E, ó 
mesmo tempo, sensibiliza-la poboa
ción sobre este problema e a ·nece
sidade dunha democracia participa
tiya, fortalecendo a capacidade aso-

ciativa e reivindicativa da nosa 
sociedade. 

Estes son os que organizan 
A Rede Estaq.l para a Abolición 

da Débeda Externa. 
A consulta consistirá en tres claras 

e sinxelas preguntas ás que se cón
testara SI ou NON 

A obtención dos resultado"s farase 
dun xeito eficaz e transparente 
cumprindo os requisitos legais que 
non permitan dúbidas sobre a vali
dez desta consulta. 

Os resultados faranse públicos o 
mesmo día 12 de marzo a través dos 
medios e da paxma web: 
"http: / lwww.consultadeuda.org" 

Hai moitos que nos apoian 
Coordinadora de ONGD de 

España, Coordinadora de 
Asociaciones de Vecinos de España, 
Ecologistas en Acción (300 entida
des), Federació Catalana de 
Voluntariat Social ((230 entidades), 
Plataforma 0,7 (82 entidades), Pau 
i Solidaritat1 Fundación per la Pau, 
Amnistía internacional, SOS 
Racismo, Ayuda en Acción, Club 
de Amigos de la UNESCO, Justicia 
y Paz, Medicus Mundi Catalunya, 
Fundación Vic;:ent Ferrer, 
Ingenieros sin Fronteras ... E un lis- . 
tado de máis de 800 entidades. 

En Lugo, desde onde enviamos 
estas notas, as organizacións que 
forman a Rede Cidadá pola 
Abolición da Débeda Externa 
somos : A Cova da Terra, 

No corazón do capital, o capital sen corazón. 

Augasquentes, Axunica, Colectivo 

de Axuda a Estelí, Enxeñería sen 

fronteiras, Espacio Alternativo, 

Juven San José, Meniños , 

Obxección Fiscal, Plataforma O, 7, 

Plataforma do Voluntariado da 

Universidade, Solidari dad 

Internacional. 

O que podes facer ti 

Esta consulta organizarase nas 

cidade de Vigo, Lugo ou A Coruña 

e tamén en vilas como Cambre. A 

pesar das moitas organizacións que 

apoian, o número de mesas nas que 

hai que estar é moi grande. Aínda 

que teñas moito que facer ese día, 

necesitámoste para esta-lo día 12 de 

marzo nas mesas. Podes poñerte en 

contacto coa organización nestes 

teléfonos: Lugo (982-230.211), A 

Coruña (981-266.368) e Vigo 

(986-232.682). 

A débeda externa oprime 84 países. Son 84 cadeas, 84 
pobrezas, 84 razóns para votar na consulta social. O 12 .de 
marzo todos temos unha cita a favor dos máis pequenos, 
dos empobrecidos que habitan nos lugares peores e máis 
escu~os desa casa común que chamamos Terra. 
Con Kenneth Kaunda pensamos que "será a opinión 
pública e o ~scándalo público o que ocasionará un cam
bio para cancela-la débeda". _, ............. . 
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ANGOLA OU A CULTURA DO PRATO 
(SOBRE OS EFECTOS DA DEBEDA .EXTERNA) 

En Angola un prato éo todo: Biblia, cartilla escolar, riqueza única, a·migo fiel, única 
esperanza. En Malanje, Angola, encontrámonos na fase do prato: un prato de aluminio, 
crocado e vello, é o gran instrumento de supervivencia para os vellos e os nenas. Ouen 

ten prato, pode comer. 

o prato: o máis valioso 

Un 30.000 nenas, reunidos en 
difi rente centros, forman colas 
enormes, nas que cada un defende 
o seu prato. Pola canta que lles trae. 
Os adultos adoitan le-la Biblia en 
il ncio. Os nenas cont~mplan o 

prato en silencio. 

orprende moito ver cómo cen
tenares e centenares de nenas, reu

nido nun local, están en 
ilencio, non fan un só 

ruído. Porque non teñen 
forza para berrar, nin 

para golpear o prato coa 
ull r. O nenas de 

Malanje viv n agarrados ó 
prat . "D do o día o prato na 

man. De noite gárdano coida
d am nte para o día eguinte, 
p r -1 prato ignifica pa ar fame 

ou incluso morrer de fame. Cando 
un neno perde o prato asístese a un 
drama: ó neno cáenlle bágoas enor
mes e busca axitadamente ó ladrón 
do seu prato. O prato é a esperanza 
de que se vai recibir algo de comi-

perde-lo prato 
· signific~ pasar 

fame ou incluso 
morrer de fame 

da. Cando a man. cariñosa dunha 
das cociñeiras da nosa comunidade 
pon no seu prato un pouco de soia 
de millo cocido, asistimos todos a 
unha transformación grandiosa nos 
olio do nen o: primeiro, contempla 
a comida en silencio durante moito 

tempo; despois, cómea moi engor
de para que dure máis. Moitos gar
dan un pquco para os seus pais ou 
os seus irmáns. 

A verdadeira Biblia do neno é o 
prato. O prato compón as virtudes 
cardinais do neno: o nend ten fe no 
prato; a esperanza do neno é o 
prato ; o amor do neno está no 
prato. Mentres os nenas de 
M alanj e, e de Angola, continúen 
agarrados ó prato, continuaremos 
vivindo a cultura da fame e da 
morte. 

B o mbas de g uerra e 
bombas de fame · 

Coma bispo 
Malanje a 
experiencia é 
guerra e de fame. ó 
longo de 1999, 
temas sufrido o 
pánico e a destrucción 
das bombas. Morreron máis de mil 
persoas. Outras tantas sufriron 
queimaduras e feridas pola metralla. 
Pero temas unha bomba máis mor
tífera, a bomba da fame. Miles de 
persoas deambulan palas rúas bus
cando comida e séntanse, fundidas e 
derrotadas, ás portas das nasas casas. 
Parecen cadáveres ambulantes. Os 
rostros mirrados, os olios afundidos., 
¿Qué se pode facer nestas condi
cións? Mantemos a sesenta mil per
soas; entre bombas, guerra, fame, 
marte, impotencia, soidade. ¿Que 
facer cando o pobo marre( A nosa 



Igrexa é activa e solidaria con tanto 
sufrimento: cincuenta mil nen os 
reciben comida tódolos días. Pero · 
non chegamos a todos. Atendemos 
a centenares de enfermos no hospi
tal. Traballamos e distribuímos os 
alimentos enviados por PAM 
(Programa Alimentario Mundial) e 
a CE (Comunidade Europea). 
Ternos· tamén orfos no internado. 
Pero ¿e os demais? 

Ó Goberno non lle interesa 
demasiado esta traxedia. A súa pre
ocupación é seguí-la guerra. As 
ONG marcharon ó caeren as pri
meiras bombas ~o xaneiro pasado. 
Volveron en agosto. Pero en canto 
volvan a caer bombas, estes bos tra
balladores das ONG marcharanse. E 
quedaremos sós os misioneiros. 
Coma sempre. A miña e.xperiencia 
coma misioneiro e bispo é de 
angustia. Sufro de impotencia e de 
vergoña. Os xornais ocúpanse de 
Kosovo. En África, en Angola, en 
Malanje, a guerra e a fame están 
asasinando a tantas persoas coma 
morreron en Kosovo, pero ~guén 
se acorda de nós, ninguén move un 
dedo por axudarnos. ¿Será verdade 
que non é posibl.e facer algo para 
salvar a tantos nenos? E sen facer 
algo, ¿poderemos durmir tranqui
los? 

Experiencias estremecedoras 

En maio deixou de chegar a 
Malanje a axuda alimentaria que 
adoitaba enviar o PAM e a 

Comunidade 

outros 

" organismos 
\ internacio-

- · ·"· n a i s 
-.1 • l 11 r 

1 
·' Esgotados e 
saqueados os 

comida do exterior, o pobo de 
Malanje, e sobre todo os 132.000_ 
desprazados, fundíronse nun pozo 
de fame. Menos mal que, en xullo, 
o director xeral de P AM en Angola, 
un italiano de corazón sensible e 
bo, veu a Malanje para com
probar o alcance da catástro
fe. 

Pero ternos 
unha bomba 

máis mortífera, 
a bomba 

da fame. 

Terminada a visita díxome: 
"Nunca vin tanta miseria, nenos 
inchados·, mulleres que dan de 
mamar, pero seus peitos son só un 
pelexo. Nunca vin cousa igual. Non 
me avergoña dicir que chorei". Ese 
home choroso dicíame: "Esto é 
unha vergoña. É preciso denunciar 
esta traxedia, este drama". Despois, 
de ve-lo que estamos facendo, 
gabou o traballo do bispo. E o bispo 
trasladou o mérito ós misioneiros e 
as irmás. Precisamente no centro de 

Maxinde vivín unha experiencia 
estremecedora: unha muller vendía 
ó seu filio de catro meses polo valor 

dun quilo de arroz. D safiant 
ameaza: "Ou me 111 rcad 

ou tiro ó río". 
¿Que ten que star 

vivindo esa nai para 
rompe-los lazos maternos 

co froito das súas entrañas? 
Podo contar outra experiencia 

parecida: en Maxinde, cando as nais 
traen os fillos en estado grave de 
desnutrición hai que mantelas fóra 
do recinto, porque se se lles dá a 
comida para o ·filio, cómena toda 
elas, incluso sabendo que o filio 
morre. Estas son as traxedias ás que 
levan as situacións extremas de 
fame. A fame tan grande debilita o 
corpo, a mente e os bos sentünen
tos. Nestas circunstancias tan deses
perantes, só me queda o orgullo de 
poder dicir, coma bispo, que facer 
algo para aliviar tanto sufrimento 
alegra o corazón tan doído. 

Luís María Pérez de Onraita 

Bisp? de Malanje 

(Artigo remitido por M ª José 
Escudero. Moitas gracias) 

e············· 
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DOS NOSOS VELLOS OFICIOS 

OS PEGUREIROS 
Na primeira metade do século XIX. o erudito 

compostelán Eugenio Reguera Pardiñas, nun voca
bulario galego-castelán que nunca chegou a rematar 
porque a morte andou máis lixeira ca el e axiña o 
levou, di na entrada correspondente a esta verba: 

Pegureiro ó Pigureiro. - [. .. } parece que dicen 
hacia Monforte, se llama a un chico de corta edad 
que apacenta los ganados, y Pegureiriño es dimi
nutivo de Pegureiro, p9r ejemplo suelen decir: 
¿dónde vai o Pegureiro? - Co a facenda, e 
decir que el pastor anda con la hacienda de la casa 
ó sea el ganado . . 

Pegureiro se deriva del latín Pecus, oris, el 
rebaño y casi todas las palabras antiguas del 
gallego se derivan de aquella lengua muerta 
[ ... ] 

Ant s a as acomodadas adoitaban ter un ou 
ou riadifios, que non eran máis ca rapaces, que 

botaban o día co gando no monte, e logo andaban 
<liante dos bois ó labrar ou ben co carro. 

A de pegureiro é unha das ocupacións que permi
t ex cutar outros .labores ó mesmo tempo, porque o 
único que hai que facer é coidar de que os animais 
non se afasten moito ou non entren nas leiras ou 
agros dos veciños. Adoitaban xuntarse varios e, cando 
se trataba de nenos e nenas, poñíanse a xogar: eu 
lembro de facer forniños con pedras, e tamén de 
argallar pequenos muíños· con xuncos, paos e cocos 
de carballo, e pofielos a andar nun rego costeiro. 
Outras veces pasaban o tempo xogando ó palán (que 
consistía en espetar paos no chan lamento) e á estor
nela. Pero nunca faltaba algunha ovella, cabra ou vaca 
que había de facer das súas, e fuxía monte abaixo 
como se estivese tola ou entraba a pacer onde non 
debía. 

Son moitas a horas que teñen que pasa-los pegu
reiro no monte e ás veces sós, sen máis compaña cá 
d 1 al ob diente amigo de sempre, que é o can. A 
a uda qu ll presta este animal é importante, pois 
d mai de panta-lo gando ou levalo para outro 
iti , c u ladrar de cobre e arrecia os perigos que 

O pegureiro tallista de carboeiro. 

axexan ó rabaño, como é o lobo: Lembro que sendo 
rieno andaba por-onde eu vivía un pegureiro portu
gués, o Sr. Matías, ó que lle gustaba moito contar 
vellas historias e taméri as súas pequenas aventuras, e 
entre elas había unha que lle sucedera no monte da 
Picaraña, unha 1!1-añá ben cedo, · p_orque no verán 
subían xa mesmo antes do abrente: un día que había 
algo de brétema e non se vía ben, empezaron a bear 
e a fuxir coma tolas as ovellas e, mal que ben, viu que 
o lobo levaba unha arrastro collida polo pescozo. 
Saíu detrás del e conseguiu amarra-lo animal polas 
patas traseiras, e os dous se puxeron a turrar, ata que 
o lobo - asustado polos berros que lle daba- , fu:xiu 
correndo monte arriba. A ovella curou, e sempre 
nola ensinaba como se dun trofeo se tratase. 

Sinxelos artistas 

O único xeito de mata-lo tempo, ou, aínda mellar, 
a soidade, é procurando outra ocupación. E eritre elas 
as máis correntes eran a da labra da madeira (figuri-



ñas, relevos, caxatos, ... ), e a do adorno do coiro (cin
tos, carteiras, ... ). Pero tamén había outras, xa moito 
máis raras, como -poñamos por caso-a de facer cal
ceta, pero non as mulleres (que é normal), serrón os 
homes. O xa mencionado erudito compostelán, 
Reguera ·Pardiñas, a mediados do século decimonó
nico, escribe 

[. . .] hacen en las montañas medias blancas de 
punto de guante, y por las cabeceras las dan otro 
punto igual las mujeres que son curiosas; hacen en 
las montañas medias blancas á punto gallego los 
hombres cuando andan con el ganado [. . .J. 

As características máis sobranceiras das obras que 
saen das mans dos pegureiros, son: por unha banda, a 
inxenuidade, propia de xente con escasos coñece
mentos tanto técnicos coma artísticos; pola outra, un 
primitivismo que nos le~bra esculturas doutras épo~ 
cas moi anteriores á nosa, debido a que non fan máis 
ca imitar ou intentar copiar modelos antigos, como 
son - no caso eh particular, dos tallistas-, as im.a
xes da súa igrexa e as dos cruceiros e petos de ánimas 
da parroquia. 

Hoxe en día xa non é doado dar con algún <lestes 
artesáns, pero non hai aínda moitos anos que tiven a 
sorte de falar con un que andaba coas cabras por 
entre as ruínas do mosteiro de Carboeiro (no corree-

Clodio González Pérez 

llo de Silleda,· Pontevedra), e que facía verdadeiras 
preciosidades, tan só coa axuda dunha pequena tren
cha e do escoupro: virxes, santos, caxatos, ... 

Quíxenlle merca-la talla que estaba labrando, pero 
aínda non a tiña rematada e, . ademais, xa lla tiña 
media apalabrada a outro tu'rista que chegara antes ca 
min. O único recordo que teño del é unha fotogra
fía. 

e········ ·· ···· 
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A FALTA DE CREGOS: ¿OU,EDOU DURMIDAA IGREXA 
NO TEMPO ºDAS MUTACIONS CULTURAIS? 

O Simposio dos Bispos e 

Rectores de Seminarios de 

Austria, celebrado en maio do ano 

pasado en St. Georgen/Langsee 

(Carintia) sobre o tema "Chamados a 

ervir", expreso use sobre a "Pastoral 

das vocacións", sinalando que a 

Igrexa perdeu a súa oportun!dade de 

enraiza1nento nun contorno soc10-

cultural transformado. 

¿Quen vai atoparlle atractivo a 
un "equipo de perdedores en 
discordia"? 

Esta é a pregunta de Franz 
Helm, membro da "Misión Steyler" 

e antigo secretario xeral en Austria 

das "Obras Misionais ·Pontificias. 

Franz Hehn esixiu novas conceptos 

de conxunto adaptados ó noso 

tempo para a pastoral, co fin de 

esperta-lo interese palas vocacións ó 

sacerdocio. Pensa que a Igrexa segue 

a apoiarse excesivamente sobre con

ceptos balorentos. En lugar de reac

cionar con ideas novas ante as rp.ocli

ficacións que interviron nas estruc.tu-

En lugar de . 
reaccionar con 

ideas novas ante 
as modificacións 

que intervir.on nas 
estructuras da 

sociedade e da 
lgrexa, p.rocúrase 

mante-las de 
outrora 
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ras da sociedade e da Igrexa, procúra
se mante-las de outrora, aínda qµe 
estas "xa non ~exan as ferramentas 
apropiadas para servicio do home de 
hoxe". IstQ é certo, segundo Hehn, 
aplicado á forma en que tratámo-lo o 
problema da falta de curas. "En lugar 
de emprender modificacións estruc
turais e de asocia-las par.roqui_as ós 
cargos de responsabilidade por unha 
multiplicidade de servicios, téntase 
mante-;-lo statu quo a pesar da carencia 
de personal. En lugar de facer que as 
parroquias sexan conscientes da falta 
de curas, dáselle-la impresión de que 
todo irá ben de calquera maneira 
recorrendo a curas chegados do 
estranxeiro". 

Hehn aludiu a certos factores que 
noutrora favoreceran as vocacións 
pero que hoxe · desapareceron por 
causa das mutacións sociais · e cultu

rais . De xeito que hoxe apenas exis
ten familias numerosas nas que no 
pasado era n~áis do~do "regalar" á 
Igrexa un filio ou unha filia. No eido 
escolar, a Igrexa tampouco mantivo a 
mesma influencia determinante de 
outros tempos. Tampouco se consi
der~ hoxe a vocación de cura como 
unha "promoción social". Ademais, 
un número crecente de home; ten 

dificultades para atarse de por vida. 
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O envellecemento das parro
quias 

Helm ve como causa principal dos 
problemas vencellados ó recrutamen
to para o sacerdocio na Igrexa, ser 
unha oportunidade. O "envellece
mento" das parroquias vai a máis, 
cada vez menos familias novas parti
cipan na vida comunitaria. Quedan 
poucas pastorais. xuvenís que funcio 
nen a nivel parroquial. Cómpre 
engadir, segundo di, que a Igrexa, 
coni.o institución, goza dunha "imaxe 
equívoca'" na opinión pública, o que 
nqn propiciou que "sectores de acti
vidades que van en direccións opos
tas" dentro da Igrexa estreiten a sua 
alianza e se presenten cara ó exterior 
coma un conxunto unido. Os "pre
xuízos que isto causa á considera
ción" da que goza a Igrexa son 
importantes e a tendencia a recoñe
cerse nesta Igrexa parece baixar no 
que respecta ós seus membros. 

Mais, en lugar de aceptar estas 
mutacións da situación como "signos 
dos tempos" e de consideralos positi
v;µnente como un desafio, con fre
cuencia soñamos cunha "sociedade 

cada vez menos 
familias novas 
participan na vida 

comunitaria 

marcada pola Cristiandade" na que a 
Igrexa era "dominadora da socieda
de" coa súa "riqueza en curas e ordes 
relixiosas". Helm formula duras críti
cas ó respecto: téñense "demasiado 
pouco" en con ta ós homes do noso 
tempo -especialmente ós novos- no 
seu modo de considerar e de vivi-la 
súa vid~. Helm declara textualmente: 
"¿Cómpre que un teña que empezar 
por abandona-la súa orixinalidade, o 
seu contorno de vida e características 
culturais antes de poder participar co 

seu labor nunha tarefa eclesial? 
¿Existe alguén disposto a presta-la súa 
colaboración en condicións seme
llantes ?",e tamén "un equipo de per
dedores . onde reina a discordia ¿ofre
ce algún atractivo?", pero, por des
gracia esta é a imaxe da Igrexa que 
perciben moitas veces hoxe en día os 

en lugar de 
aceptar estas 

situacións como. 
sinais dos tempos, 

con frecuencia 
soñamos cunha 

sociedade marcada 
po·1a Cristiandade 

mozos de Austria". Segundo as ver
bas de Helm, a Igrexa non só ten que 
empeza.r por "recupera-la calma", 
moito máis, debe "poder ofrece-lo 
marco dunha experiencia concreta 
como espacio de liberdade dentro do 
cal, homes e mulleres teñan relacións 
fraternas e os pobres e mailos excluí
dos estean de primeiros". Isto non 
funcionará mentres os conflictos 
internos da Igrexa estean á vista a 
plena luz do sol. 

Preguntar primeiro o que· é o 
"servicio do home". 

Por este motivo Helm recomen
doulle á Igrexa que se preguntara 
antes que nada en qué consiste o seu 

· servicio ó home de hoxe e só despois 
qué serán as "función~ correspon
dientes a este .servicio", que, daquela 
por forza serán requiridas. Será preci
so, neste contexto, ir máis aló da 
estructura do servicio de Igrexa cen
trado na persoa do "clérigo" . Xa 
que, se lle damos preferencia ó servi
cio dos homes, abrirase un "espacio 

dunha multitude de servicios". Se e 
precisa da colaboración dos leigo , 
non se debe ó pequeno número de 
cregos. É necesaria porque cada cri -
tián está chamado a viví-la súa 
"misión" dentro da Igrexa e para o 
mundo.'A diversidade das funcións de 
servicio tamén permitirá discernir 
mellor o que o servicio do cura e 
maila vocación das ordes relixiosas 
teñen de específico. 

Ó aumenta-la diversidade dos ser
vicios, tamén poderiamos hoxe ali
viar ós curas e relixiosos e darlles 
máis liberdade -a pesar da falta de 
cregos- para que poidan asumi-la súa 
función específica. A sobrecarga de· 
traballo para un número de cregos e 
relixiosos que vai minguando ten 
como consecuencia o feíto de que xa 
non se ve neles a "homes spirituais" 
senón a "organizadores ma teriais da 
vida relixiosa, sempre na brecha". E, 
comenta Hehn: "F~cilmente podo 
imaxinar que unha vida a í non 
engaiole á xuventude". 



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

Lidia e Valentina 

Sitios, lugares, letreiros ... 

O outro día viaxabarnos en coche pala estrada Santiago-Padrón e fixárno
nos nun indicador que poñía Angueira de Suso. Alguén preguntou ¿e quen é 
ese Suso que ten toda unha aldea para el? Non puidernos evitar r:ir e veunos 
á cabeza aquel profesor da universidade que nos explicaba gramática histórica 
e que fixera todo un monográfico sobre os adverbios latinos: sursum e deorsum 

e dos que hoxe non 
ternos restos rnáis ca na 

. toponimia: o citado 
Susoi que non é o hipo
corístico de Xesús, 
serrón un lugar que está 
no alto. Indo pala estra-

. da desde Sa~tiago cara a 
Melide hai tarnén outro 
Suso e alá por Trabada 
(Lugo) existe Vila Suso. 
Este último anotóunolo 
a nasa amiga Xulia 
Marqués, que - está 
facendo a · súa tese de 

-1 doutorarnento sobre a 
t;~-~¡¡.A::B~¡1!AJ!lt&:4S/1tJ.t~.~-.,-:~...,~ toponimia do devandi

¿En que parroquia non hai un Castro, aínda que non seixa 
tan fe itiño coma o de Baroña?. 

.E to concello. Ela mesma 
foi a que nos deu infor...:.. 
rnación sobre a clasifi-

cación de tódolos topónimos, apuntou algún exernplo rnáis para o pequeno 
li tado que nós tiñamos anotado á hora de corneza-la investigación .toponími
ca. Porque o caso é que estabarnos reflexionando sobre esta pregunta: ¿En que 
concello ou parroquia non hai un Souto, un Vilar, un ·Castro, un Pedroso ou 
unha parte da agra que se chama A Devesa? Hai topónimos coma estes que 
coinciden por toda a nasa xeografia, rnentres que outros sori menos cornúns: _ 
Bértoa,Valencia, Badernado, Tarás ... o·s rnáis estudiados, se cadra por rnáis cla
ros ou por rnáis :frecuentes (no-p. sabernos), son os prirneiros; vexarnos os sig
nificados dos rnáis :frecuentes: 

Souto<SALTUM latino que significaba bosque. Lago quedou especificado 
corno sitio onde hai castiñeiros. 

Vila é palabra latina e estendeuse corno asentarnento medieval. Corno subs
tantivo vérnolo en diferentes forrnacións co adxectivo: Vilaboa, Vilavella ... e 
Vilapol (VILA PAULI), Vilaodriz (VlLA ASTURICI), onde vemos a antiga 
adxudicación que tiñan algunhas vilas ós seus propietarios · (Vila d~ Paülo ou 
Vila de A ture ) . Tódalas parroquias teñen os seus vilares: Vilar de Banzas, Vilar 
de Xalla , Vilar de Mato ... e centos rnáis. 

Igualiño ca Ca tro, que fai referencia ós asentarnentos prerromanos, celtas, 
aínda que non ha a restos palpables. Se nas nasas -parroquias .hai este topóni
mo de onflemo dun a entamento de rnoitos anos .atrás . Ten significado sinu
lar Ca t lo, qu d riva de cast~l11rn : fortificación en latín. 

E nunha noutra demos en que Devesa viña de Defensam latin,o e O 
P dr o upoñ 1110 que deduciriades que significa sitio onde había rnoitas 
p dra , n latín petri11oso que á úa vez vén de petra (pedra). E por hoxe xa 
m no mal de evolución , ¿non? . 

O. CANTAR DO IRIMEGO 

1. Entre as causas rnáis noxentas 
que xera inrnoralidade 
hoxe predomina unha: 
évo-la Publicidade. 

2. Ós artesáns rnedievais 
nunca lles acorrería 
faceren a propaganda 
da súa rnercadoría. 

3. Obra súa, abondaba 
co creta que. merecía 
que suaba e gañaba 
peza a peza, día a día. 

4. Hoxe a gran publicidade 
ten coma implícita norma 
non dar coñece-las cousas: 
quere vencer, no.n informa. 

5. Non trata de convencer 
serrón vencer ó cliente 
porque saben .que Vicente 
vai a onde vai a xente. 

6. Tal mentireira trapela 
atrápanos día a día 
pois por riba da verdade 
cabalga a economía . 

7. A cualidade do anuncio 
ten irnp9rtancia: é misiva 
quemáis ca ó entendernento 
vai pala vía instintiva. 

8. Pero manda a cantidade 
e se o producto non traga 
o cliente hase atapar 
curiha porfia que esmaga. 

9. Na política, xa vernos 
que cada líder se amaña 
pra liquidar ó .rival 
en non rnoi limpa campaña. 

10. Cando non teñen razóns, 
coma o touro, van ó vulto; 
prá conquista do poder 
todo vale, mesmo o insulto. 

· 11. Cada rnañá o xornal 
presenta a· vida ó seu xeito: 
que o lector non pense moito 
ó poder tráelle proveito. 

12. Mais non todo está perdido: 
non outorgues obediencia 
e a estas armas da mentira 
¡rebeldía e resistencia! 




