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EDITORIAL
UNHA APOSTA
COMPLICADA As vacas tolearon o pacifico panorama político galega. Un cese dun Conselleiro e dalgún
que outro alto cargo; unha saída do presidente Fraga -reafirmando de paso o seu peculiar e primario estilo de exerce-la autoridade- nomeando para Agricultura ó máis
impopular personaxe no sector agrario galega: o Sr. Diz
Guedes, meritorio aporreador e multador de labregos; e
unha sorpresiva moción de censura do BNG.
A moción de censura no ordenamento xuríco actual é
constructiva, polo que debe levar" dentro" un candidato a
presidente de recambio. E, ademais, aquel que a promove
suponse que ten posibilidade de éxito, logrando o apoio
dunha maioría da cámara, tras un . debate. Este apoio,
máxime cando non se negociou previamente co PSOE, é
matematicamente imposible, mesmo no suposto, menos
probable que imposible, de que unha ducia de deputados
do propio PP se deixasen seducir por X.Manuel Beiras.
O certo é que esa desnaturalización da moción de censura non a inventa o BNG, senón que xa a practicaron hai
anos en Madrid o PSOE, con Felipe González, e o
mesmo PP, co "desaparecido" Hernández Mancha. E
aín.da está ben fresquiña a orquestadísima posta en escena
da moción contra o goberno do PNV
A u ti' n está clara: o que na moción de censura é o
m i - d bat - pasa a se-lo fin en si mesmo. O BNG
m nta r o ión para poder debatir, con luz e televisión,
bre a r alidade deste país nas vésperas das eleccións. Así
u a cuestión clave para opinar se está ou·non xustificado ste recurso é a seguinte: ¿é posible en Galicia debater
en período electoral, cara a cara, diante da xente, sen alardes nin trucos publicitarios, con. igualdade de medios,
... entre os candidatos do goberno e da oposición? E a
experiencia dinos que ese debate se furtou de maneira sistemática. En campaña electoral só funcionan os aparatos
de propaganda, experto.s na distorsión e o engano.

De calquera maneira a aposta do BNG é cando menos
complicada, porque debe saber que quen controla os
medio d comunicación pode transformar toda esa estratexia -e xa comezaron- nun simple zapatazo, unha pata1 ta, un vil truco. Do ton e altura do debate van depend r moita ou as.
····· ············e

OTRASNO REALMENTE INDIGNANTE "Pasmada e indignada", t~ que así relataba o cronista local, localísimo, o estado de ánimo
dunha coruñesa tras recibir un envío dunha empresa
de mensaxería. Pasmo e indignación que obededan á
imaxinativa solución coa que a empresa en cuestión

resolvía a polémica sobre o topónimo herculino,
denominando
á
ilustre
cidade:
Aldea
Gallega(Coruña/La Coruña), onde, sen lugar a dúbidas,
e dado que se om!tía a versión A Coruña, o insultante, o vexatorio, o inadmisible, era o de aldea e, ademais, para escarnio e cuchufle~a, galega. Y es que ... Toíto
te lo consiento ....
Asunto crucial que mereceu un tercio de páxina na
edición local do xornal máis lido da aldea galega global. Aínda máis; un xornalista :fixo toda unha secuencia de chamadas indagatorias á empresa nas súas sedes
coruñesa e barcelonesa, poñendo . en evidencia o
escándalo: tiñan mal a base de datos. Iso si que é xornalismo de investigación ó servicio da Cidadanía.
Impactoume a noticia, tan reveladora do cariño que
os/ as galegas/ as, lle ternos á nosa identidade histórica, rural e galega, porque eses días andabamos lendo
e reflexionando sobre esa nova maneira de interpreta-lo noso pasado, unha perspectiva que insiste en
que o máis salvable da nosa historia, o máis digno e
vendible, os únicos que estiveron sempre á altura das
circunstancias, foron os labregos o os mariñeiros.
Fallou· a aristocracia e fallou a burguesía, a Igrexa
púxose ó servicio do alleo, ... pero o "sector primario", mantivo o tipo, e foron irmandiños, e foron a
clase productiva, e as bases do agrarismo, e :financiaron a primeira reforma agraria coa . epopea americana e financiaron a segunda reforma agraria e o despegue industrial coa odisea europea e o traballo
escravo nos sete rnares.
E veume ó maxín o daquela funcionaria noviña, xa
hai anos, con traza de anuncio de colonia de medio
pelo, que ó cavilar en alto sobre o seu posible destino futuro, saloucaba: ¡Huy} en agricultura no, que asco}
solo pensarlo me viene el mal olor! Bostiña, bostiña,
bosta, moita bosta che eu daría; que o día que ti naciches, deulle á vaca cagharría. Amén.
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Xosé Anton Miguélez

Deus, amor conflictivo

Le 4,20-30

.¿Deu_s amor que non leva cantas do mal? Si. Nunca o creremos abando.

"Pechando o libro, devolveullo ó encargado, e
sentou. Tódolos ollas da sinagoga enteira estaban
fixos nel. Lago empezoulles a dicir:
-Hoxe cúmprese diante de vós esta pasaxe da
Escritura.
E todos se lle puxeron á contra, estrañados palas
palabras de gracia que saian da boca del. E dicían:

Non hai· en Deus ningunha veta de desamor ou de vinganza. Pero o amor
non sempre é compracente e a miúdo tamén é conflictivo porque busca a
verdade e a curación da inxustiza. Deus é pura misericordia para todos
sen querer deixar excluidos e por isa mesmo a súa presencia provoca nos
humanos reaccións violentas, furias, excomunións. Toda a vida de Xesús é
un ha parábola do difícil que resulta acoller a Deus, cando é o Deus verdadeiro, é dicir, o q·ue nos vai facendo irmáns ó estilo de Xesús.
Ás veces interpretámo-lo amor paternal-maternal de Deus como un
sentirnento frouxo e consentidor, como un amor merengue de moito vulto

-¿Pero non é este o filio de Xosé?

emocional e nula consistencia, e chegamos a esixir, coma os de Nazaré,

El díxolles:
-Seguramente me recordaredes aquel refrán:
Médico, cúrate a ti mesmo; todo canto oímos que
fixeches en Cafarnaúm, faino aquí na túa terra.
Pero el continuou:
-Asegúrovos que ningún profeta é ben recibido na
súa terra. Tede por seguro que no tempo de Elías
había moitas viúvas en Israel, cando o ceo estivo
pechado durante tres anos e seis meses e unha
grande fame anegou tooo o país; e a ningunha
delas mandaron a Elías, senón a unha muller
viúva de Sarepta, en Sidón. E moitos gafos había
en Israel no tempo de Eliseo, o profeta, e a ningún deles curou, fóra de Naamán o sirio.
Oíndo estas causas tódolos que estaban na sinagoga puxéronse feítos unhas feras; así que,
· erguéronse, botárono fóra da vila, levárono ó alto
do monte no que está edificada, coa intención de
o precipitaren embaixo.Pero el botou a andar polo
medio deles e marchou.

que sexa compracente.
É sano vivir o amor de Deus desde a incondicionalidade e tamén desde
o nivel sentimental,·pero sempre que non se pretenda facer das urxencias
ou desexos dos propios sentimentos o centro ó que se tería que adaptar
Deus. El é o centro e o guía, e non os meus medos ou as miñas resisten cias. Él é o Pai-Mai que e~xendra e educa (conduce) para chegar a facerme fil lo e irmán.
Deus é quen di o como e o cando e, sobre todo, o "con quen": ca filio
de Xosé o carpinteiro, co patético Juan Paulo 11 que non ousa dimitir, co
tempo que nos tocou vivir, con este pobo galega que como os de Nazaré
non acaba de valora-lo propio porque lle parece pouca causa, coas aldeas
que quedan sen xente, cos emigrantes que chaman, ca veciño que me
incomoda e que
tamén eu querería
facer desaparecer
como os nazarenos a
Xesús. Pero tamén me
está amando cando
non me comprace.
Fágase a súa vontade
e non a miña.

A CLAVE ·

Xosé A/vi/ares

A sorpresa dos seus veciños ante o novo, "chocante oficio" de Xesús resume un distintivo del: a súa marxinalidade relixiosa e
social e a súa radicalidade. Itinerante ou a súa desinstalación social. "Xesús fíxose intencionadamente marxinal, di John Meier, ós
ollas dos xudeus normais e correntes de Palestina". A súa "autoridade" era persoal, non oficial, e tiña como obxectivo, segundo a
profecía de lsaías que el se aplica neste texto, a dignidade para o pobres, a liberación para os oprimidos, a gracia de Deus para
todos. Esa "autoridade" persoal é o que se chama "carisma". Di Theissen: "carisma é a presencia do non cotián, a familia móvese,
precisamente na cotidianidade. Non é estraño qué os carismáticos poidan entrar en conflicto coa súa familia (ou co seu pobo) ;
este é tamén o caso de Xesús.
Xesús oponse a toda fronteira que divida ós homes, que os xerarquice en distintos graos de dignidade, de poder. Unha fronteira
son a patrias, as culturas, as identidades pos nacemento, as nacións. Xesús non foi un patriota. Non exclu iu os estranxeiros, os
emigrantes. Non absolutizou o seu propio grupo. Fronte ós nqcionalismos políticos, económicos, relixiosos, Xesús é sinxelamen t e
humano, universal.
e
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A PENEIRA
OS e AS EXILIADAS aa guerra do 36 e cia dictadura van ser 1embradas nun congreso polo Cancel lo de Pontevedra os tres derradeiros días deste mes,
entre eles Osorio-Tafall, o primeiro alcalde republicano desta cidade. Xa exiliado en
Francia foi, no goberno de Negrín no desterro, Se.cretario do Servicio de Evacuación
de Refuxiados Españois (1939) e axudou a moitos deles naquela circunstancia arrepiante. No 36 fara o encargado de dar pulo ó recén aprobado Estatuto de
Autonomía. Despois viviría en Estados. Unidos e México ... , e xa no 78 nunha carta a
Díaz Pardo escribía sobre os novas autonomistas: "Son os que

mái~

combatiron as

ansias autonómicas de Galicia os que agora terán o poder e imprimiranlle con toda
seguridade, traxectorias distintas daquelas que

O mal das

nos~utros

desexariamos".

VACAS TOLAS segue a aflixi-las nasas parroquias, foi o car-

bón dos Reis no Maris de Guitiriz. Os veci.ños erguéronse con esta nova e converteron a que ía ser unha celebración de festa con gaitas incluidas, nunha eucaristía de
solidaridade e compromiso coa familia afectada e co futuro da súa gandería. A proclamación da Palabra creou un clima de reflexión que se concentr.ou nun documento
que asinaron os/as cabezas de casa no momento das ofrendas que foi enviado ós
prexudicados e a Administración denunciando o sensacionalismo e escurantismo co
que foi levado o caso e comprometéndose no seu esforzo de sempre: colaborar na
saúde e nunha boa alimentación.

O PODER MÁIS
CÍNICO fainos amencer cada día

.

cunha nova mentira, agora sobre a
enfermidade dalgúns soldados da guerra
dos Balcáns, entre os que houbo máis de
3.000 galegas, (sen esquecernos dos
cidadáns afectados por estas armas),
como se estes homes fosen ali a divertirse con xoguetes de guerra, para non
caer na demagoxia acudimos ós xornais
de 1994 cando se descubriron os males
producidos pala guerra do Golfo (1991 ),
en centos de soldados americanos e
ingleses, e ata nos fillos que tiveron
despois, tampOL!CO daquela comprendían

O FORO SOCIAL MUNDIAL que vai ter lugar en Porto Alegre

a estraña enfermidade que chamaron

do Río Grande do Sul, do 25 ó 30, organizado entre outros polo Movimento de

"tropical" e que con efectos tardíos ere-

Traballadores Rurais Sem Terra, vai xuntar a máis de 3000 líderes, entre eles a CIG,

bou a saúde de tantos indefensos. Na

que están a buscar alternativas á concentración de poder sen control social que está

foto o psiquiatra Alberte Fernández Lira,

a oprimí-los traballadores e os máis pobres, nunha xuntanza que une a enerxía dos

ferido nin atentado en Móstar, a carón

colectivos populares do Norte e do Sur. Neses mesmos días en Davos, os xigantes

dunha parede furada pala metralla na

con pés de barro seguirán a trama-los mecanismos para afoga-la democracia real, a

que se pode ler en eslavo MIR, é dicir,

xustiza e a liberación dos traballadores que como en Galicia viven nunha precarida-

"Paz".

de total no seus contratos e salarios .

Alfonso Blanco Torrado
............................................ ............. ...................................................................... .................................................... .. ........................ .. ...........:............................................................ .
;

Co comezo do an'o a lgrexa convídanos a un achegamento ós outros irmáns que
celebran a súa fe con outra liturxia no naso pobo, unhas

18 IGREXAS

Hai agora corenta anos,

ó 17 de xaneiro,

cunha historia de 100 anos en Marín, 125 en Vigo e A Coruña, e semellantes en

asasinaron a PATRICE
_LUM.EMBA, o primeiro xefe do

Ares, Bueu, etc. Todo un proceso para axudar a medrar estas e ?utras poboacións

Congo independente despois das elec-

erguendo escalas e igrexas con moito esforzo. Na foto Eliseo Gómes Lar, Secretario

cións de 1960, un crime aínda hoxe sen

do Consello Evanxélico de Galicia, que na cidade de Vigo integra a once igrexas con

esclarecer, a Europa colonizadora culpou

máis de 3000 fieis.

daque la ás loitas tribais de África, pero

EVANXÉLICAS ou

protestantes con máis de 80 centros de culto e

hoxe as investigacións sinalan o mesmo
exército belga, ata daquela a potencia
colonizadora deste Congo, porque non

AS ELECCIÓNS NO
CABO VERDE, lexislativas o

tragaban que Lumumba quixese africa-

pasado 14 e presidenciais o vindeiro 11,

niza-lo exército ata daquela ás ardes de

teñen electores en Burela, xa que nesta

mandos belgas. Moitas das guerras da

vila conviven máis de 300 caboverdianos

África de hoxe son unha consecuencia
dun proceso de colonización que deixou

desde hai máis de 20 -anos, e como

cuarteado artificialmente este continen-

acontece cos nasos mariñeiros os cabo-

te·e con crimes de estado como o de

verdianos de Burela que andan no mar -

Lumumba sen responder.

case a metade-, tampouco poideron votar. Na foto as mozas da Asociación
Tabanka de Burela tocando a "chaveta",
típica da percusión daquel país nun acto
de solidariedade coa Marcha das
Mulleres contra a Pobreza e a Violencia,
este colectivo está a loitar polos dereitos dos inmigrantes non só en Burela
senón tamén en Cabo Verde onde ,os
dous tercios da súa poboación tivo que
emigrar. Agora armadores deste porto
están a buscar ali caladoiros.

No

DÍA ESCOLAR POLA PAZ,

o 30, queremos apostar por

unha urxente _educación na tolerancia e no respecto ás persoas e convidamos a solicitar información dos cursos do Seminario de Educación para a Paz que van ter lugar
en todo o país e que inciden nesta cultura da paz que tén que comenzar palas escalas (981561956), Salientémo-los XVI Encontros de educación para a paz en
Pontevedra (3-5 de marzo). Este colectivo entrega -nese día o premio Portapaz á xornalista Carmen Sarmiento, na foto, corresponsal de guerra en Nicaragua, O ~alvador,
etc e autora de series tan aleccionadoras como "Os marxinados" e "Mulleres de
América Latina" na NE.

e ········ ·······
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COOUSA DE TOLOS

f~GAL€RIA~

!ARGAD€LO!

~

27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs .: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOST.ELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88

gh

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
93 - 215 01 79
Fax :

gG

Zurbano, 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 310 48 30
Fax:
91 - 3104830

gG

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

Nas sete semanas entre o descubrimento dos primeiros casos
de vacas tolas en Galicia, a enferinidade mostrou unha faceta
que ata agora ningún especialistas lle recoñecf!, un alto poder
de contaxio: 'desde os responsables políticos ata os
consumidores en xeral, as mostras de cordura foron escasas. O
abandono da Xunta por Castor Gago e varios dos seus
colaboradores foi unha medida sa e necesaria, haberá que ver
se é suficiente.
O asúnto serviu para descubrir que .o control sanitario do gando en circulación era máis ficticio ca real (independentemente de que o estado das reses
fose bo) e que cada gandeiro se desfacía como mellar podía do gando morto.
Postas a mellara-la situación? á administración ocórrenselle varias causas
moi pouco realistas: elimina-las reses martas en instalacións sen capacidade.

~h Dolores, 55

,,.
~,.

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 3716
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13

~ Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
41~
Yj,.

...~
Yj,.

Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 4216708
Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99

~~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918

···············e

Así se chegou ·á situación caóticá descuberta polos labregos de Lanzá: un
enterramento de trescentas vacas nunha mina a ceo aberto. reses ás que desde
lago non se lles practicara ni-ng~n test. Mentres tanto descubríase que a chamada planta incineradora das vísceras máis perigosas en realidade non queima
eses restos. E o rnatadoiro homologado en Chantada para outras -desas operacións nin sequera ten ó día tódolos papeis en regra. ·
Viñeron lago os matadoiros, por un lado, e os veterinarios, por outro, sinalando que a normativa aprobada non se podía aplicar. E mentres tanto a minis- ·
tra de Sanidade en Madrid, cos seus comentarios frívolos, e os conselleiros de.
Agricultura, Medio Ambiente e Sanidade aquí, desaparecidos.
Ten moi pouco sentido mandar a Cataluña, en camións, reses que se converten ali en fariña, que hai que eliminar lago de volta en Galicia. Ninguén
puido demostrar, por outra parte, a operatividade das instalacións de Ourense
e Chantada para incinerar, de verdade, os restos das vacas sospeitosas. Veremos
cómo se logra que os veterinarios controlen e certifiquen o perfecto estado
sanitario das reses destinadas ó matadoiro.
Esta situación fara aducida polo grupo nacionalista como unha das raz6ns
para unha moción· de censura .contra o goberno de Manuel Fraga ..Todós
saben, os do BNG os primeiros, que esa moción non contará cos votos suficientes para triunfar e pode, por iso, ser interpretada· comQ un acto propagan-;.
dístico. Sen embargo a lista de problemas evocados na explicación da mociónven merecen un debate pormenorizado e, desde lago, unha resp.osta seria.

AC 1UALIDADE

Redacción

MENORES EN IDADE,· MAIORES EN PROBLEMAS.
Aproveitando a entrada en vigor da nova leí do menor faise necesaria unha reflexión
sobre o estado da infancia desprotexida na nasa terra. A protección da infancia debe
coidar de todos aqueles nenas que, polo motivo que sexa, non teñen a posibilidade de
seren atendidos por unha familia estable (anque esa familia a forme unha soa persoa).
Centros que descentran
Onde se debe comezar é sobre o
terreo no que vive o rapaz: o barrio ou
lugar. Uns orzamentos migalleiros, a lentitude da Administración e a rixidez
organizativa (horarios, persoal, ... ) fan
. que moitos problemas previsibles se vaian
complicando co d~correr dos anos e
chegue o momento da tan temida reeducación ou reforma para o mozo.
A entrada nun centro debe ser un mal
menor, e a preparación da saída o paso
principal, aínda que esta sexa a longo
prazo. A consecución de mesquiñas ratios
de "calidade" poden levar a acelerar saídas con poucas garantías de éxito. Xa son
moitos os nenos que, froito da precipitación, pasearon por varios centros diferentes ó longo da súa infancia. Outros unicamente por cumprir de.zaoito anos son

¿debe se~la
solidariedade algo
que se predique e
esixa de toda
a sociedade?
invitados a irse, cando a madurez laboral
da nosa sociedade dista moito de acadarse con esta idade. Obrigar a estes cativos,
que parten con desvantaxe .en relación ós
outros, a madurar precozmente, é condenalos ó fracaso.
A situación laboral dos profesionais da
Administración así como os seus incentivos deben repens~rse. Horarios ríxidos e
condicións fixas axudan a desmotivar a
un traballador que debera ser mello.r
recompensado cando traballa correctament'e, para distinguilo .d aquel que vai
cumprindo co trámite. Esta posición

pode bater con certa sensibilidade sindical, pero aquí falamos da vida e in.tereses
dos menores, non de trámites administrativos.
Ollo ·co dilema
Outra cuestión problemática é o da
continua ampliación das áreas que se
están compartindo con ONGs e asociacións sen ánimo de lucro. Isto .ocasiona
que sobre moitos nenos traballen tres ou
máis ·equipos de profqionais diferentes
coas dificultades de coordinación ·evidentes. Estas asociacións traballan
mediante convenio coa Administración
en condicións económicas moi favorables para esta. A causa é que o seu persoal responde a un impulso voluntario e
solidario moi encomiable, pero insuficiente se do que se trata é de crear equipos profesionais estables, co risco engadido
de
"irresponsabilizar"
á
Administración con respecto ós problemas sociais. A dispersión de programas e
entidades que traballan sobre o mundo
da infancia en desamparo pode xerar
confusión sobre a natureza pública ou
privada do sistema, podendo chegar a
cuestionarse o propio carácter público de
cousas tan elementais como unha adopción.
Non hai que perder de vista o dilema
teórico que hai actualmente no transfondo: ¿debe se-la solidariedade algo que se
predique e esixa de toda a sociedade e,
polo tanto, da súa estructura política e
administrativa, é dicir, do Estado, ou
ben, en sentido contrario, a solidariedade
é cuestión privada, só predicable e esixible das "organizacións solidarias especia· lizadas"? ¿Debemos camiñar cara a unha
sociedade cun Estado. mínimo, con cidadáns que desenvolven a súa existencia
diaria nunha dinámica inapelable de
puro Mercado, pero que poden no seu
tempo libre desenvolver nunha organiza-

>

~
~
~

ción xenerosa a súa faceta solidaria?
¿Libraranse neste último suposto as propias organizacións de solidariedade, que
compiten entre si por subv~ncións e
donativos / dos vicios inherentes á dinámica competitiva que o J\.:1ercado impón
(eficacismo, imaxe, explotación,' agresividade ·"comercial", etc ...)?
. Por último, segue existindo en Galicia
unha cultura institucional da caridade
coa infancia atendida. Tradicionalmente
este traballo foi levado por moitas relixiosas e persoas con vocación que deron
o mellor das súas vidas nun traballo
nunca remunerado. Destas circunstancias
aínda
hoxe
se
beneficia
a
Multiconsellería de Familia, Promoción
do Emprego, Muller e Xuventude co
evidente aforro que supón para eles que
moitos centros teñan un elevadísimo
número de traballo voluntario.
Se o problema do · neno ou nena é
m:oitas veces a súa familia, pode tamén
chega-lo momento no que o sexa o
enorme enguedello creado, supostamente, para axudalo, sobre todo se o criterio
que manda é o puramente económico,
ou se prev_alecen intereses corporativos
ou de calquera tipo sobre o dereito elemental dos menores a seren acollidos
pola sociedade que os creou.

e ·········· ·

ENTREVISTA

EN MESÍA NON SON PARVOS:
CONVERSA CON MANUEL BELLO SALVADO
No Cancel/o de Mesía houbo quen quixo, con nocturnidade, desfacerse dun problema
anunciado. A~ vacas tolas non eran un a.sunto británico. Son parte do noso
#imprevisible" día a día. Tan noso que son o desencadeante de ceses e recoñecementos
de erros por parte de quen se comporta como infalible. Causas da política.
Entrevistamos a Manolo Bello Salvado, concelleiro nacionalista de Mesía, e protagonista
dunha pequena historia de dignidade veciñal.
desprazamos ata a súa redacción),
-curiosamente- o ABC (o seu delegado en Galicia ten ali familia), e a
cadea SER de madrugada.

1: Fainos unha breve crónica
dos feítos tal como os vivistes na
parroquia de Lanzá
MB: O día 30 ás 2 da tarde un veciño chámame á casa porque era a
única persoa da corporación que deu
localizado, de feíto, cando hai problemas saben a quén chamar. El cántame que están enterrando vacas na
graveira de Erimsa. O descubrimento fixoo un cativo de dez anos. Nese
me mo momento achegueim.e ó
lugar cun par de veciños, o resto xa se
coñece pola prensá.
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1: . ¿Que fas entón?
MB:Comezo a sacar fotografías, e
emp zamos a chamarnos uns ós
outro . Avisamos á garda civil e máis
adiante o veciño deciden corta-la
entrada á mina dos camións mentres
u ou á pr n a. Como cadrou que
todo i to aconte eu o día 30 de
d cembro moito m dio a tiñan a
programaci' n pechada para o ano
llo
día non d ron cobertura
agá A Voz d Gali ia (porqu nos

!:¿Como viviron os veciños
estes días tan intensos?
MB: Démónos de conta que o problema era moito máis grande do que
parecía. A xente organizouse ben, e
cada día foron sumándose máis persoas de concellos limítrofes .Ó
mesmo tempo houbo un traballo
moi planificado de m.oitas organizacións: FEPLAC, Sindicato Labrego
Galega, Unións Agrarias, ADEGA e
BNG de Mesía, que levámo-lo
tema a Bruxelas, a Madrid e ó
Parlamento Galega. Tamén solicitamos un pleno extraordinario sobre o
vertedoiro.
Os veciños decatáronse axiña de
que estaban sendo traizoados polo

o

Goberno galega, mesmo chegou un
momento no que perdeu cretó. a
mesma alcaldía.Isto é debido a que as
declaracións dos seus membros eran
contradictorias e exculpatorias: afirmouse que o vertedoiro era legal,
logo recoñeceron que non era así,
ameazouse con traer máis vacas a
soterrar, e o peor de todo foi comprobar que ninguén asumía a respon- ·
sabilidade. Tiveron que pasar sete días
dende que fixemos público o enterramento para que se presentase o
único conselleiro -o de medio
ambiente- que estivo ali para pedir
.desculpas e ensina-lo fax que demostraba que o Concello (gobernado
polo PP) tiña coñecemento dos feítos
desde o 26 de decembro, cando levaba todos eses -últimos días afirmando
que era descoñecedor de que se fose
facer ese enterramento. Na miña opinión a aterraxe de Del Álamo foi
('

Os veciños
xunto con
Manuel Bello,
mantiveron a
garda toda a
Noitevella.

Redacción
non existía pero era previsible a súa
aparición debido ó modo desenfreado no que entraron nos últimos anos
animais e penso para o seu engorde.
Levám.o-los m.esmos anos co m.esm.o
goberno e xamais se tomaron medidas.
Ademais Fraga non saíu ó público
ata o día catro, cando os veciños
desexaban que . saíse antes. É a p;imeira vez que recoñece en público
que o seu goberno actuou ilegalmente.A maneira de leva-las vacas ali
foi un engarro ó pobo gobernado por
el mesmo, xa que escolleron unhas
Touriño, xunto a Cuadrado e Ceferino DíazTapándose o nariz ante o enterramento de .
Lanzá.

para exculparse el dos feitos e desenmascarar ó alcalde do PP
I:Daquela ¿segundo o voso
punto de vista non hai un único
responsable tal como se dá a
entender co cese do conselleiro
Gago?
MB: En absoluto, a responsabilidade está dividida. As vacas que veñen a
Mesía son animais enteiros, adultos ,
polo tanto materiais específicos de
risco que deben ser tratados de acordo cunha normativa europea, que
non foi atendida en ningún momento. Na xestión dos MER están implicadas os departamentos de Sanidade ,
Medio Ambiente e Agricultura. De
feito teño no meu poder o fax no
que a Consellería · de Medio
Ambiente comunica ó concello de
Mesía a decisión de habilitar un vertedoiro nun lugar do concello no
que "se garanten suficientemente
ausencias de filtracións"' un fax asi- .
nado polo director xeral de calidade
e avaliación ambiental.
A outra responsabilidade é do
Concello, polo seu escurantismo e
silenciamento das novas que tiña.

1: ¿En que medida pensas que é
certa a argumentación do presidente da Xunta. de que non se
poden pedir imposibles dadas as
dimensións dun problema coma
este?
MB: Galicia está en Europa, e este
problema existe en Europa desde hai
dez anos. Aquí viviamos coa ilusión
de que eramos . inmunes. Rmhay
Beccaría chegou a afirmar que aquí
non existía tal problema. E daquela

datas onde todo o mundo está en festas, os medios de comunicación
baixo mínimos e a poboación sen
información ningunha. Había intención ademais de traballar día e noite
traen do vacas.
I¿Que ides facer agora?
MB: Queremos coñece-las respon. sabilidades_ a fondo. Non nos chega
co cesamento de Gago para resolvelo tema. A nivel local irnos pedi-la
dimisión do alcalde.

9 ..... .

DOSNOSOS
VELLOS OFICIOS
OS ZAPATEIROS
O crego de Vigo é xastre,
o de Bauzas, maríñeíro,
o de Ourense, cifia_dor
e o de Noia, zapateíro.

No cemiterio de Santa María a Nova consérvanse
varias tampas que pertencerorí a estes traballadores, que
deixaron como sinal do seu paso por este mundo as formas dos zapatos gravadas sobre a pedra. Sabemos que ó
comezo -descoñécese a data en que empezou- tiveron
confiaría propia baixo a advocación de San Amaro, aínda
que logo remataron por xuntarse cos curtidores que
veneraban a San Mar tiño, figurando ~sí xa no ano 15 7 6.
Non hai dúbida que varios practicaban as dúas profesións:
curtir coiros durante o inverno, e facer ou reparar zapatos
os meses de verán. Contaron c·on rúa . de seu, a da
Zapatería, que existía en 1478, onde -como era costume
na idade Media- estarían os máis dos talleres.

Ó falar de N oia, miña avoa · que nacera e vivía no
Ribeiro de Ribadavia, sempre me contaba que cando ela
era nena tódolos anos vl.ña a traballar a Cenlle un zapateiro ambulante noiés.Viña a ser como da familia e tódolos veciños agardaban a que el chegase na súa visita anual
para facer uns zapatos novos ou mesmo para arranxar uns
vellos, porque daquela o calzado aproveitábase moito. E o
mesmo sucedía noutras partes, porque este oficio venceO prirneiro zapateiro noiés que ternos documentado é
llouse durante séculas de tal xeito á esta vila mariñeira
(por certo, moi importante en tempos pasados -nesta Afonso Lourenzo, que xa falecera en 1401: eu María
xeira) , que aínda hoxe en día -cando xa case non que- · Martíz muller .que Juy de Afonso Lourenzo zapateíro que Joy
vecíño da villa de Noya ... Séguenlle tres, que tamén trabadan d st s artesáns - as persoas maiores seguen asociando
llaban pot esta mesma época: Pero Sentes, Ruí Calrreu e
a Noia cos zapat iros.
Juan Afonso fapateíros, que fixeron de testemuñas nunha
venda en. 1403. E por último - para non. nos alongar
·_máis. o 11 de xullo de 1434 traballaba Gonfaluo Bucho,
fapateíro, tamén como os anteriores veciño de N oia.
A mediados do século XVIII (segundo o Catastro do
marqués de La Ensenada), nesta vila residían 27 (entre
zapateiros, zapateiros- curtidores, oficiais e zapateiros "de
vello"). Pero tamén os había que vivían nos arredores e
aproveitaban a sorra dos noieses para dicir que eles tamén
eran desta poboación.Así, por exemplo, na lindeira parroquia de Santa Cristina de Barro residían 21, ademais de 11
curtidores. E algo m.áis lonxe, no concello de Rois eran
en total 25 zapateiros, 15 curtidores e 10 zapateiros-curtidores; e no de Brión: 19 zapateiros, J curtidores e 1O
zapateiros-curtidores.
Persoas maiores da ·parroquia de Urdilde (situada a
medio camiño entre Noia en Compostela), téñenme contado de como antes levaban a vender dende aquí carros
de casca de carballo e de salgueiro, que se necesitaba para
curti-las peles.
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Fig. 4Q2. • Ferrnrpcnta dos zapaleiros: l, grosa. 2, martelo da sole. 3, escofina. 4,
martelo. S, tirafurmas. 6, coilelas. 7, chaira. B, croios de batel-as puntadas. 9, croia
da sole. 10, tanaza. 11, lroq~sa. 12, lesoiras. 13, pata de cabra. 14, id. de ferro.
15, gre/e. 16, agulla da goma. 17, subelas. 18, rokta. 19, ferro de vivos. 20, costa.

Ferramentas dun zapateiro tradicional (debuxo de X : Lorenzo).
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ZAPATEIROS DE
VELLO

~ovo

E ·zAPATEIROS DE

Zapateiros houbos e aínda os hai agora - aínda que cada
vez moitos menos- en tódalas partes, pois foi, xunto cos
xastres e costureiras, un dos oficios máis populares e
tamén humildes, practicado moitas veces por homes eivados (non cheguei a coñecer ningunha muller que se teña

Clodio González Pérez
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lo, que botarlle unhas punteiras a uns zocos, poñamos por
caso.

·

...,

. ...

Cemiterio de Noia: marcas de.zapateiros.

dedicado ,a este mes ter), que tiñan dificultades para andar
e mesmo para moverse. Ali, no seu pequeno taller, pasaban os días encollidos sobre os zapatos, cosendo e cravan..:....
do puntas. Por certo, un dos ·g randes adiantos foi a máquina de coser (eu aínda me lembro de moitos que non a
tiñan, que non daban chegado a xunta-los cartos para
mercala), ten do que facer todo a ·base de subela.
Antes a xente tíñao ben claro: había zapateiros que tanto
facían tins zapatos como tamén arranxában uns vellos,
pero o normal era que uns se especializasen nun labor e
os outros noutro, estando o segundo moito menos con- siderado social, pois non era o mesmo saber cort_a -lo coiro
consonte co número que necesit_ase o cliente e logo cose-

Esta vez case me centrei nos de N oía, pero tamén fo ron
sonados noutros tempos os ourensáns de Allariz, que non
adoitaban ser ambulantes; dedicándose principalmente a
vender nas feiras e nos mercados do arredor. Lémbrome
de mercar moitas veces os zapatos na feira: mirábanse ben
por se tiñan algún defecto, e logo se gustaban era cando
se probaban, empez:=indo o releo: se ti me pides, se eu che
dou ... e así ata chegar a un prezo que convencese ó cliente e ó vendedor. Tiña o seu encanto, o mesmo que o de
proba-la roupa tamén ·n a feira, ali diant_e de todos.
A masiva importación do calzado de fóra de Galicia está
a acabar cos nosos artesáns, que tanto saben facer uns
zapatos feituquiños para unha nena, como unhas botas
finas para unha muller ou unhas polainas de home para ír
ó monte. Todos eles bos conecedores dos segredos de traballa-lo coiro e manexar con mesttja a subela, a escofina,
a agulla, as tesoiras, ...
Dentro de poucos anos case non quedarán zapateiros:
unicamente algúns vellos que se resisten a p echá-lo seu
taller, e varios novos que fan todo con m áquinas modernas, que aforran moito traballo e apuran m áis, p ero xa non
se lles poderá cantar:

Zapateiro sola, sola,
z apateiro sola ben:
por debaix o do sombreiro
mira si Ramona vén.

e ········ ·····
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OPINION

Victorino Pérez Prieto

¿LE A IGREXA GALEGA?
Era a hora de empeza-la presentación dos libros, e estabamos. na galería Sargadelos de
Santiago Manolo Regal-(que viña apurado de Lugo) e mais eu (que viña de Ferrol), as
dúas persoas que ían presenta-los nasos libros e un ha ducia escasa máis, sen canta-lo .
cámara da TVE-Galicia e o fotógrafo dun xornal galega.
Convocatoria frustrada
Isto acontecía o pasado 10 de xaneiro,' e os libros que se presentaban eran
o último de Manolo (A partir de hoxe)
e o último meu (Con cordas de tenrura),
magnífica e xenerosamente presentados polos nosos compañeiros de mesa.
Nas presentacións que fixeramos en
Ferrol e A .Coruña, o público fora un
grupo bastante máis nutrido, polo que
na presentación feita en Santiago,
capital cultural, política, teolóxica e
eclesiástica de G~licia, aquel número
d persoas resultaba ridículo, con perdón dos presentes, e agradecendo a súa
pr cncia. Particularm ~te, ten.do en
nta qu , presuntam nte, non eramos
dú a pcr oa d coñ ciclas no mundo
da Igrexa gal ga e no mundo editorial
(levamos ambos máis de media ducia
d libros saí~os do prelo) e, ademais,
dá e o caso de que libros relixiosos en

hai pouco
interese polos
libros
e lese
.
mo1 pouco

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

_

galego só adoitan publicar outras tres
o~ catro persoas máis, ademais dos
aquí aludidos.
Seguramente houbo problemas de
convocatoria, tanto por parte dunha
editorial (SEPT) que non se preocupa
o mái mínimo da distribución das
úa publicacións (nin sequera chegan
orno novidade a gran parte das librería ) , como por parte da mesma galería na qu e pr ntaban os libros,
01110 por parte do interesados, que
non oub 1110 publicitarnos máis e

Ma.nue.IRq;alled o

CHO RIMAS
Pregarias de amor e soidade

convocar máis xente, a golpe de telé-=._
enchen as aulas do ITC, ou van á
fono ou carta. Con todo, chamadas
Escola de Teoloxía, etc.?
Con todo, o máis grave é que nin
hóuboas e a galería parece que mandou as súas habituais invitacións, a sequera os composteláns desa presunta
Igrexa comprometida co galego, etc.
prensa ñxose eco do acto, aínda que
estiveran
ali presentes. Outros auto.res .
discretamente... Seguramente, tamén,
os moitos actos e reunións de cada ináis coñecidos como Torres Queiruga
xornada, sobre todo a coincidencia a . ou Chao Rego poderían falar tamén
do escaso número de compradores e
esa última hora da tarde, haberían ter
lectores
dos seus libros en galego. Todo
algo de culpa ria escasa participación
isto lévanos a plantear a cuestión que
no acto. Haberá, ademais múltiples
circunstancias persoais que escusen a titula este artigo: ¿Le a Igrexa galega?
¿Para quen escribímo-los poucos que
ausencia.
o facemos nela, con gran esforzo perTolemia e escarnio
soal e roubando horas ás nosas xornaPero, ~endo sinceros, isto non resuldas, ata caer rendidos enriba do teclata desculpa abonda. Todos sabemos
do do ordenador en máis dunha ocamoi ben que non, que as causas tamén
sión? Supoño que é esta tamén a prevan por outros canúños: ·Que hai
gunta dos sufridos traballadores desta
pouco interese. polos ·librns e lese moi
revista e doutras semellantes.
pouco, particularmente libro relixioso,
Non deixo de ter moi en conta que
e moito menos os libros desa temática
o obxectivo do noso traballo de -refleescritos en galego. Mesmo, moito
xión e escrita non é ser un exitoso e
menos do que é a realidade da núnoaplaudido supervendas; como me
ritaria "Igrexa galega". E xa non digarecordaba un anúgo: "Non é esa a nosa
mos esa maioría de cristiáns de Galicia meta, que é necidade para os. gregos,
tolenúa para os xudeus e escarnio para
que manifestan un rexeitamento radios galegos". Con todo, e sen o máis
cal· por todo o que estea escrito en
núnimo afán victinústa, non deixa de
galego e, para máis INRI, veña desa
presunta "Igrexa heterodoxa". ¿Onde
ser unha vergoña o acontecido en
estaban os estudiantes de teoloxía que . Compostela o pasado 1O de Xaneiro.

Xosé Chao Rego
............................ ........................................................................................................................................................................·.:.................................................................................. .

IAVÉ CONTRA as BAAIS
1 Reis 18

1 O Deuteronomista, que fai
a revisión da enteira . Biblia,
non lle perdoa que casase coa
raíña fenicia Iezabel O paso
que deu a nova política relixiosa foi enorme: Acab constrúe en Samaría u n templo ó
deus cananeo Baal e á súa
compañeira Axera coma santuario oficial para unha parte
da poboación. A cousa está
que arde:·

A Omrí, que reinou en Samaría 22 anos, sucedeuno o seu fillo
Acab. Consonte á hisoria profana, aparece coma un bo rei 1
1.
Pasado moito tempo, ó cabo de tres anos, chegoulle a Elías
esta palabra do Señor: - "Vai e preséntate a Acab, que quero
mandar chuvia á terra. 2. E Elías foi para se presentar a
Acab.

A causa foi impulsada pala raíña Iezabel, que emprendeu unha
campaña contra o culto a lavé. A raíña introduciu na corte o culto a Baal
e éon el un numeroso séquito de servidores entre os que a Biblia canta
sacerdotes e a 450 profetas de Baale 400 da deusa Axera, que comían á mesa de Iezabel.
17. Cando Acab viu a Elías, díxolle: ··-¿Es ti, ruína de Israel?". 18 E ·
el respondeulle: - "Non son eu a ruína de Israel, senón ti e a túa
familia, porque abandonáste-los mandamentos do Señor. 2

Elías, profeta solitario, establece un singular desafio:
canta 450 profetas de Baal. Dilles:
25. "Escollede un becerro e preparádeo vós primeiro, porque sodes máis.
Despois, sen pegarlle lume, invocade o voso deus". 26. Eles colleron o becerro que lles deron, preparárono e estiveron invocando o nome de Baal dende
a mañá ata o medio día. [... ] 27. Polo mediodía, Elías dicíalles con burla: "Berrade aínda máis, poisJ anque el é deus, pode estar entretido, de conversa
ou de viaxe, tamén pode ser que durma, e que haxa que espertalo. 3

.

2 Principiaba así un perigoso sincretismo, que é un sistema relixioso que mestura
varios credos e formas relixiosas diferentes Dende entón
distínguese entre
profetas
verdadeiros e falsos, e resultaba un desconcerto ver que o
rei Acab tiña na súa corte
400 proefetas que falan no
nome de lavé.
3 Entendíase que, dado o
valor vital do sangue, tales
prácticas eran eficaces.

Tralo fracaso, Elías búrlase e prepara un altar cun becerro esnaquizado e púxolle leiia enriba.
36." Chegada a hora da ofrenda, o profeta Elías achegouse· ó altar e rezou [ ... ] 38. Nisto caeu un lume do Señor;
que consumiu o sacrificio, a leña, as pedras e o po, e
secou mesmo a_auga da gabia. 39 Cando a xente o viu,
postro use toda polo chan e .exclamo u: - ·¡O Señor é o
Deus verdadeiro!". 40 Elías díxolles entón: -"Prendede os
profetas· de Baal, sen que escape ningún". E eles prendéronos ·e Elías fixoos baixar ó torrente Quixó, onde os
matou. 41. Despois diso, Elías díxolle a Acab: -Vai comer
e beber, que xa sinto o estrondo da chuvia. 42 Acab foi
comer e beber, mentres Elías subía o cume do Carmelo.
Ali sentou dobrado cara o chan, coa cabeza entre os
xeonllos.
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O NOSOTABOLEIRO.
FESTA DO LUME
¿Vixencia ou crise do nacionalismo?
Inquietante cando menos, o asunto do nacionalismo neste
país está sobre o candieiro, e non certamente apagado.
¿Non será mellar o plural: os nacionalismos?
A cousa é ben doada de deseñar:
un nacionalismo salvaxe que non ten
outro proxecto de diálogo cá chantaxe, e se non , o asasinato, está envelenando a solución dun problema que
cada día parece ma1s claro: na
Península hai varias etnias, existen
diversos nacionalismos, máis ou
menos vivos, algúns veteranos, outros
en transo de nacemento ou de resurrección.
Fronte a este cruel fenómeno, o
partido no poder artella un pacto
qu , pr t nd ndo s r contra ETA,
atr pela naci nali mo vasco razoablc, PN V, n moitos anos de historia
d ningún xeito situado ó
l, do do terrorismo, por máis que
consid re que os partidos achegados
ós etarras son necesarios no diálogo.
Dend a súa prepotencia, o PP involucra no pacto ó PSOE, ese partido
histórico que naceu como federalista,
non c ntralista, imprescindible para o
diálogo, hipotecado polo seu actual
centralismo.
Intúese que trala operación antietarra estea agachado o máis poderoso
nacionalisrn.o: o do Estado, que está

na orixe da crise forzando unha configuración d~ Estado español ·que
exclúa proxectos de elemental dern.ocracia coma o dereito á autodeterminación, que non equivale a separatismo, malia o malévolo intento de que
así pareza.A idea de que a
Constitución goza da infalibilidade.
Os galegas, pillados por esta operación, ·e cun goberno non moi sensible ó factor étnico, témo-la respon-=
sabilidade de espertar do sono e das
razóns que engaiolan, pero que distan
de ser correctas historicamente. Por
iso propuxemos unha clarificación
deste asunto na próxima Festa do
Lume, o sábado 3 de febreiro.
Pareceunos conveniente convidar
para a reflexión sobre o tema a unha
persoa implicada politicamente,
ecuánime e cun sentido cristián e
próximo ós movementos de Igrexa
máis abertos, cos que dende hai anos
mantén contacto: Camilo Nogueira
Román, nacionalista, deputado do
BNG no Parlamento Europeo.
Agradecémoslle a súa presencia.
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OPINIÓN

_Arturo Estévez

OS LÍMITES NA EDUCACIÓN
Ternos que Jalar de métodos deficientes
Non de persoas deficientes
A.Makarenko
N esta sociedade superacelerada e
consumista, onde os valores cambiaron, e o sistema educativo atópase
totalmente desbordado, tanto na casa
como na escala, onde a sociedade
non sabe cómo emprega-los recur.sos. Cómpre recuperar vellos conceptos que, aínda que vellos, poden
ser vixentes, educativamente para ben
de toda a comunidade.
Ternos uns nenos e nenas, adolescentes necesitados de atencións, de
coidados e de seres ·receptores das
nosas experíencias· ~ dos nosos coñecementos.
Os nosos xoves, ós cales abrumamos con causas innecesarias, creándolles un cosumismo insano e irracional, facéndoos · individualistas e
competitivos necesitan austeridade
educat:lva. Ternos que converti-los
cartas en tempo, no noso tempo. Os
nosos adolescentes teñen carencia do
nosos tempo, do tempo que pasarpos
con eles; tamén necesitan das nosas
caricias, do noso cariño e amistade.
Estamos a convertir a nosa relación
. cos nenos e nenas, nunha carreira suicida de ver quén lle merca a maior
animalada, quén merca a cousa máis
cara e de mellar marca. Ternos · cos
nosos filias e filias a relación mercantilizada; queremos neles superar-las
nosas frustacións e fracasos, pretendendo que sexan os mellares en todo,
facéndoos crer que todos van ser
ministros cardenais ou astronautas.
Precisamente iso é o que non
necesitan ser os nosos filias; nosos
nenos queren, deben e necesitan
xogar, saber perder, que can:do menos
é tan importante como gañar.
Necesitan, demandan autoridade,
témo-la abriga como adultos de

mandar e de saber mandar. De dicir
moitas veces non, que non causarn.os
frustración ningunha, se llo razoamos. Ternos que educar con poucas
pero iso si, con moito tempo dedicado a eles.
Ternos que obrigalos a facer tarefas,
pequenos traballos, se non saben xa
~prenderán, que aprendan a valora-las
causas que reciben, o que costa a súa
educación, a súa alimentación, o seu
ocio: Falándolles dos outros nenos
tan bos coma eles, cos mesmos dereitos ca eles, e que non teñen nada .
Necesitan que lles controlemo-lo
seu horario, o temp·o de lecer, o
tempo de estudiar, a hora de chegar
a casa.Ser firmes e precisos nas normas que ternos que fi~.cerlles cumprir,
non perdoar nunca un correctivo.
Os nenos non soainente se educan
na casa, ou na escala, tamén se educan na rúa, xogando con outros
nenos, aprendendo a perder, a gañar,
a compartir e convivir. É mellar estar
con outros nenos que pasalo co "televexo", vídeo- consola, ou mil cursos
inútiles que nunca mellaran o que
poden aprender con outros nenos.
¿Que importancia ten o que sexan
os nosos filias se son infelices, consu-

n ·stas e insolidarios, ou peor, enfermos polas drogas e o alcol?
Alguén terá que ser labrego, carpinteiro, albanel, etc.
O importante é que sexa boas persoas e felice~. Non fagamos dos nosos
· filias o qué n.o n fomos capaces de ser
nós; nin facerlles vivi-la vida tan irracional que nós non_vivimos.
Poñámoslle límites ás súas conductas e ~aprichos, aprendendo a dicir
non; que non se deprimen. Peor será
que nos deprimamos nós pola súa
conducta, froito da nosa irresponsabilidade como adultos.
Non permitamos a dictadura de
demasiados adolescentes, froito da
falla da nosa autoridade.
Os nosos mellares métodos educativos non son os máis caros. Os máis
estudiados ou 9s máis modernos; os
mellares ;métodos son os máis sentidos, os máis sinxelos, os máis compartidos; non permitamos que ós
nosos filias os eduque a televisión, a
publicidade, os tecnócratas do consumismo ou as sectas.
Os nosos filias ternos que educalos
nós, os seus país, a súa familia, os mestres, con cordura, sentido común,
autoridade e cariño.
e
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Lidia e Valentina

O CANTAR

DO IRIMEGO

1. Cando eu era un meniño

. .. ... º

¿Recordades aquilo de "¡Ola!, son Coco, e hoxe voulles explica-lo que é
arriba e abaixo"?Pois nós non tivemos TV de pequenas, nin preescolar na casa,
nin sequera "Parvulitos". Si, fomos ás escalas unitarias -marabill9sa experiencia- e ali, todos mesturados, grandes con pequenos, un día botábaste a ler, despois facías unhas "muestras'', máis tarde chegaron os cadernos de Rubio ... , pero
na nosa ensinanza primaria o feito de definí-lo da lateralidade non tivo _prioridade: iso de dereita e esquerda non quedou moi claro daquela, din as estatísticas que a mulier ten de seu bastante dificultade nesta aprendizaxe, e por
riba seica que burra vella non aprende andadura ... ou non aprende paso, que vén
sendo o mesmo.
¿A onde queremos chegar con tantas voltas? (Por certo, ¿sabedes a que volta
se deita o can?: ¡á última!) ¡Que pouca seriedade!, hoxe parece que non hai
moita gana de traballar... Pois ... remontámonos alá ó mes de setembro, polo
número 586, ¡xa esquece o
canto! Tratabamos aquel día
a fala · de Campo Lameiro.
Comentabamos que aquela
xente ten gheada (ghato, ghaliña ... ), porque ¡seica a gheada ... afecta á parte oriental de
Galicia! En -realidade o qu@
queríamos die.i r era que afectaba maioritariamente á parte
occidental de Galicia. Aínda
que os que nos lean de alá do
sueste de Ourense (Verín,
Laza ... ) dirán que eles son do
oriente e tamén din ghato,
por iso dicimos maioritariamente (ver mapa) ¡ben se ve
que falamos soas!, aquí nin¿A que volta se deita a vaca tola? .
guén dá un chío, nós dicimos
branco e todos ¡AMÉN!
Menos mal que de vez en cando se lles bota unha ollada ós capítulos xa pasados e ... ¡o que se atopa! ¡¡Pois NON!!, en primeiro lugar pedimos disculpas
polo no o "lapsus", e en segundo lugar ATENCIÓN: gheada - BLOQUE
OCCIDENTAL, ¿RECIBIDO?. Corrixir é de sabios ... Irnos aproveitar para
repasar xuntos os puntos cardinais:
norte (N) - setentrional
sur (S) - meridional
leste (L,E) - oriente - levante - nacente
oeste (O,W)-occidente - poñente
nordeste, nordés (NE, NL) .
noroeste (NO, NW)
sueste (SE) -¡olio con este!
udoeste (SO, SW)
E ta on a uruca formas que son normativas. Fixádevos que se escriben
on minúscula; a úa siglas son con maiúsculas e van sen punto polo mesmo
fi ito de ren igla .
Ai ai ai, qu cab ciña a no a, ¡E vós a ver se nos dicides que existides!, porqu ab mo d tr ou catro, pero non máis. ¡Nin con gazapos!

tiña por causa galana
levárenme para a ~dea
a pasar un.ha semana.
2. Sucedeu a vez primeira
por caso abondo serio :
era a guerra civil
e a aldea ....un misterio.

. 3. Lembro os traballos do campo
que prós meus olios valía /
coma a paz lonxe das bombas
que en Vilalba non había.
4. Alind~-las vacas era

para ~n o mellor xogo
que os outros nenos cedían
ó escoitaren o meu rogo.
4. ¡Nunca a xenerosidade
comprendín deses rapaces
que prescindiren da vaca
moi ledos eran capaces. ·
5. ¡Aqueles olios tan grandes
pacíficos, familiares
fai das vacas, para min
cuadrúpedes singulares.

6. Só ás veces, malpocadas,
esgotaban a paciencia
por culpa dalgunha mosca
que provocaba violencia.
7. Daquela a vaca "moscaba"
e tr9taba polo prado
e entón, afala-las vacas
non resultaba-<loado.
8. Teño presenciado o asunto

para obsrvar con afán
que a traxedia só duraba
a carreiriña dun can.
9. Logo de que remataba

esa carreiriña dura
a vaca volvía ó seu:
o imperio da tenrura
10. Agora de vacas tolas

vénse falando hai anos
pero ben máis tolos somos
os. violentos humanos.
11. Por maior lucro e cobiza

probouse, xogando á sorte,
un alimento prás vacas
que as está levando á morte.

12. Os políticos tolean
e neste asunto tan serio
os labregos, indignados
só ven un gran cemiterio .

