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EDITORIAL O PP RIFA COA 
IGREXA O vicepr~si~ente Rajoy enfadouse cos 
bispos e pediulles explicacións por non asinaren un 
documento político. E os bispos, curiosamente, déron
llas. 

O documento está escrito, .segundo se pretende no 
seu título, contra o terrorismo. Pero non foi apoiado 
nin polo nacionalismo catalán, que está contra o terro- . 
rismo; nin polo nacionalismo vasco, que está contra o 
terrorismo; nin polo nacionalismo galega, que está 
contra o terrorismo; nin por Izquierda Unida, que 
tamén está contra o terrorismo. Todo parece indicar 
que, ademais de condena:--lo terrorismo, ese documen
to forma parte dunha estratexia de acoso e derruba · 
contra o nacionalismo democrático, que é o que, 
segundo parece, asusta ó partido no poder e a un 
PSOE sen política propia, abrumado aínda por un · 
recente pasado de tribunais e liorta doméstica. 

O máis . chamativo foron as maneiras empregadas 
polo autoproclamado católico vicepresidente, que 
"emprazou" ós bispos a dar explicacións da súa postu
ra, dando a entender, o cal non é nada novo, que todo 
aquel que non está co PP, está con ETA, dado que, en. 
clarificadoras palabras do señor Rajoy, ampliadas por un 
oro fiel de medios de comunicación, "en estas cuestio

nes no caben ambigüedades ni medias tintas". 
P r unh banda resulta revelador o aire de amante 

6 n id d v iro do PP, ese ton só explicabie por 
u n dá por suposto -¿a cambio de que?- que a Igrexa 

11 d be ubmisión. Pero non menos reveladora é a 
inm diata reacción .de culpabilizada· explicación do 
card al Rauco, entrando nese xogo de agravio-descul

pa, deixando 
albisca-la falta 
de unidade nos 
bis pos e a súa 
febleza argu-
mental. 

Porque, en 
definitiva, non 
é ningún rrus
terio que a 

· sensibilidade 
de Rauco -en Galicia sabémolo moi ben- e a dos bis
po en xeral, non é nada añn á defensa da dignidade e 
normalización políti~a e cultural das nacións periféri
cas, pero tamén é sabido que o contrapeso da Igrexa 
va ca e catalana é importante. Esa riqueza rompe a uni
formidade da conferencia episcopal en torno ás pro
po ta política do PP neste terreo, e converteu de pa~a
da a po tura da Igrexa nun involuntario sinal profético 
ontra . o neo e pañoli mo ó uso, feito pensamento 

úni o e abrigado de ta hora. 
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Daniel López Muñoz 

O TRASNO TRASNO EN MÍSTICO 
TRANSO Hai ben pouco que tiven un interlocu
tor que me fixo lembrar a ese malpocado e locuaz parla
mentario andaluz do partido da década prodixiosa que, a 
micrófono pechado -como cando se pechan en falso os 
micros da TVG, "¿a ve~ control, ¿qué me dijiSteis?- largou 
aquilo de los moros a Marruecos .. .. O meu interlocutor, da 

· mesma familia política có expresivo señor Centeno, fa.lan-
da da súa historia persoal, proclamaba máis que dicía, algo 

así como q_ue o 
educaran os 
xesuítas, pero 
que tiña bas
tante ben supe
rada toda aque
la educación. 

~Como 
~ xesuítas 

os 
dan 

~ 

~ para todo e 
quen sabe o 

que a el .lle tocaría e, ademais, a un non lle gusta polemi
zar en van, aforrei o comentario que me pedía o c·orpo: 
o teu colega de Andalucía tamén a debía ter totalmente 
superada. 
A esta altura, vivido o vivido, visto o visto, escoitado o 

· escoitado, resulta patético que, como clixé e cuño de pro
gresía, esquerdamia, e mesmo hónestidade, se siga poñen
do por <liante a propia condición de superador de trau
mas espirituais provocados polos xesuítas ou especies 
'semellantes. 
Máis ben, na clase política, na derel.ta por suposto, pero na 
esquerda a eito, bátase. a faltar coma auga de agosto, non 
xa a enteireza moral, serrón unha certa, mínima, densida
de espiritual. Pódese estar falando retoricamente, tragan
do cámara e micro, impresionando ó elector, de estran
xeiros e xustiza social, do correcto proceder, do que cóm
pre ou non cómpre facer, da democracia e da tolerancia-

. totem-da-tribo-correcta e, cinco minutos despois, para os 
coleguiñas, largar esa burrada. 
Non vale dicir que iso é o que pensa ·a maioría da xente. 
A cuestió'n é que debería doer dicilo. E se non doe, é que 
non se ten traballado o espírito, non se ten remoído na 
propia capacidade de piedade, non s~ ten comprendido, 
nin amado, nin compadecido, nin solidarizado interior
mente co sufrimento dos pobres. E esa esquerda de pari
pé, pose e micro aceso, vale moito menos ca nada. E virí
anlle de perlas uns exercicios espirituais. 
Aqueles xesuítas e demais especies, meteron moito a pata. 
Unha lectura madura. deses episodios, sen embargo, debe
ría reducir certas causas a anécdota e quedarse cunha . 
dúbida fundamental: ¿non é certo que a transformación 
do mundo comeza -ou vai álomenos parella- pala de un 
mesmo e os seus inconfesables entreforros? 



A CLAVE i 
Xabi Blanco 

¡ ESCOITÁDEO ! 

BOANCJ\IA 

¡o· eco Henar Román 

Estes días que andamos ·ca entroido ás vol tas, énos moi doado transfigu

rarnos, sentirnos outros persoaxes coma ós que representamos. 

Na vida de cada día, ás veces tamén nos gustaría montar unha tenda e 

quedar ali, onde estamos moi ·agusto cos nasos amigos e aparcar os pro

blemas e dores de cadeza do naso día a día, pero tamén ·unha voz, a dos 

nasos mayores, a dos nasos antepasados, .que loitaron polo naso campo, 

pala nasa terra, espértanos, dalgunha maneira tamén nos transfiguramos 

e vemos que ternos que seguir loitando na casa, na parroquia 1 onde sexa, 

unidos nos nasos grupos, cos nasos amigos, coa xente toda (que por 

sorte haina) que se sente moi querida por Deus, apoiados polos gozos 

das casas, das reunións e seguir adiante, esperando que algún día ·sexa 

realidade canto soñamos nós e canto Deus nos invita a soñar, convenci

dos de que o que andamos a facer no pobo é algo bo e proveitoso. 

A transfiguración de Xesús tivo que ser algo marabilloso para El e os 

seus amigos, tamén para nós o é cando nos sentimos alentados. por Deus 

e .a xente que nos rodea para conseguir romper cos atrancos da vida e 

saír adiante. 

A presencia do "monte" e da "oración" é típica no evanxeo de Lucas para expresa-la importancia do que se nos vai revelar. No medio 

dunha vida chea de contradiccións, e ante un horizonte de sufrimento, revélase, sen embargo, a verdadeira gloria de Xesús, unha 

gloria que lle vén do mesmo Deus. Moisés e Elías, representantes da lei e máis dos profetas, falan entre si do éxodo de Xesús, e 

dicir, da súa marte liberadora. 

Moitos outros aspectos do Antigo Testamento axúdannos a entende-la linguaxe simbólica do relato: o resplandor de Xesús recór

dano-lo de Moisés baixando do Sinaí, a nube lévanos á presencia de Deus na tenda do deserto e no templo, Moisés e Elías eran 

esperados no tempo da salvación ... 

Xesús preséntasenos deste xeito coma o que véri da-la plenitude a tódalas ·realidades persoais e institucionais de Israel. El é o novo 

templo, a nova alianza, o profeta da última hora. Por isa cómpre escoitalo, xa que a súa palabra é decisiva para a vida das persa-

. as, para acertar na vida. 

O relato da Transfiguración recórdanos que a nasa condición de cristiáns, de "escoitadores de Xesús" debe ser vivida no medio dos 

avatares e das dificultades da historia. Escoitando a Xesús non son posibles os escapismos porque fóra do Mundo non hai salva

éión. e ·············· 
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APENEIRA 

O porto de BAIONA convidounos do 2 ó 4 de marzo ó 508 aniversario da 

arribada da Pinta, cunhas festa e mercado que nos fai lembra-las raíces desta vila. 

Aquí chegou un primeiro de marzo o aviso a Europa de que máis alá do océano 

había outros pobos. Nese día comezará o 1 º Foro lberomericano do IGADI (Instituto 

Galega de Análise Internacional). Pero voltaremos a ela, xa que ·en maio, daquela 

celebrarán o VIII centenario da fundación, cando Alfonso IX estaba a conceder moi

tas "cartas póboa" a pról de varias poboacións, nun momento de nacemento e·crece

mento urbanístico en Galicia. Este rei (1188) convocou as cidades a ter_ representa-

ción nunhas Cortes fronte ós absolutismos do poder. 

o OBRADOIRO 11 NICANOR RIELO" é unha experiencia 

que comeza o día 3 no seo da A.C. "Peleriños" de Sarria. Oueren traballar pola recu

peración do patrimonio da súa comarca. Baixo a coordinación de Lois Diéguez mon-

taron 4 obradoiros: o da historia real, do Camiño de Santiago, da prehistoria e o do 

románico, ó que lle puxeron o nome deste investigador da nasa arte. Os obradoiros, 

quedaran 3 meses, éonstan de conferencias e traballo de campo. A ilustración é de 

Xavier Varela e pertence a un Guieiro que vai dará luz outra Asociación, Xermo!os 

de Guitiriz, con varios estudios e semblanzas sobre Nicanor co gallo do seu caboda

no, o 13 de marzo. 

IUGOSLAVIA denuncia as 

consecuencias dos bombardeos da 

OTAN: 6 billóns de ptas. (destrucción de 

121 fábricas, 61 pontes, 59 igrexas, 33 

hospitais, 29 escalas ... ) reclamando que 

non só se lles esixan responsabilidades 

ós seus antigos mandatarios, senón 

tamén das accións da OTAN contra civís 

hai 2 anos. Tampouco Cósova se sinte 

moito máis agracia.da pola actuación 

tan cacarexada de Occidente, máis poli

ciaca ca imaxinativa e política para 

crear unha autonomía e sociedade mul

t iétnicas e tolerantes, como é en reali

dade este país e que a OTAN non fixo 

máis ca enfrontarse entre eles, mentres 

aquí está a medra-lo contrabando, ·a 

violencia, o narcotráfico ... , sobre todo 

polos albanocosovares que están a per

segui- los serbios. Na foto, a reconstruc

ción dunha das pontes. 

¿Ouen decides que son? é o derradeiro tomo, o VIII, da HISTORIA DO 
POBO DE XESÚS .coque Xosé Chao Rego está a divulga-lo significado 

de Xesús, a súa identidade desde aquela confesión de Pedro que aparece nos tre's 

sinópticos. Os que xa coñecémo-los volumes anteriores ternos saboreada a sabedoría 

bíblica de Pepe Chao, e sobre todo o seu xeito de transmitila e que tanto ben lle fai á 

nosa xente. No seu Ferro! da Santa Mariña vai se-la presentación o 16, na Galería 

Sargadelos a cargo de Uxío García Amor, recoñecido biblista, o profesor Bernardo G. 

Cendán e a xornalista da Cope Xulia Díaz Sixto; tralo telón está o animador Xaquín 

Campo Freire. 



Alfonso Blanco Torrado 
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POLO EMPREGO volve a 

se-la reivindicación do Día da Clase 

Obreira, pois seguimos destruíndo 

emprego (un -0,52); Lugo e Ourense 

ocupan os derradeiros pastos no seu 

crecemento negativo. Desde 1991 per

déronse 5.000 postas na industria e na 

construcción e desde 1987 destru íronse 

a metade dos .empregos no agro e na 

pesca, máis de 200.000, e antes do 

parón de. Marrocos. Por certo, é no mar 

onde están a medra-los accidentes de 

traballo, un 400/o nos últimos 10 anos 

10 DE M/X 
1:upu~cn ~ n~ r.~ 

con máis de 305 martas, un 330/o sinis- OS PREMIOS AGAPI (Asociación Galega de Productores 

tras laborais, 31,20/o naufraxios, 25,80/o lndependentes) son entregados na Coruña o día 10. Esta asociación, composta 

caídas ó mar e un 100/o infartos. por 40 productoras, aposta porque este ano sexa o do audiovisual. Amáis nomi-

O 13 de febreiro deixounos XESÚS 
GÓMEZ, crego de Vilalba durante 

30 anos, que era para moitos como un 

facha aceso polo seu xeito de guia-la 

comunidade. Logrou unha parroquia viva, 

dinámica, moi solidaria cos pobres onde 

os pobos do Terceiro Mundo estaban 

sempre no seu horizonte. Moi acolledor 

cos marxinados, os transeúntes e os 

peregrinos. Comprometeu a moitos lei

gos/as e á mocidade nas tarefas da lgrexa 

e podemos dicir que neste tránsito non 

hai baleiro posible, porque Suso deixa 

unha parroquia moi artellada nas mans 

de mulleres e homes xenerosos: tiña 

claro que había que libera-la igrexa de 

tanto protagonismo clerical. 

nada é a curtametraxe O río ten mans, de Beatriz del Monte (Portozás Vi~ión) que 

aparece na foto cos actores Marcos Orsi, Santi Prego e o nena Eloi Silva . 

·Ambientada nos anos 60, é a volta ó seu pobo dun home despois de 30 anos, 

todo mergullado nun mar de lembranzas da súa nenez. 

A MULLER ten moito~ frontes de loita para acadar unha maior .dignidade que 

queremos reforza.r neste 8 de marzo. Segundo ~s enquisas un 200/o sufriron violencia, 

-pero é que máis de 100 millóns, moitas delas nenas, padeceron a mutilación dos seus 

xenitais, e a trata de mulleres é un negocio arrepiante (8.000 millóns de dólares ó ano). 

Pero tampouco entre nós hai moita ig.ualdade, só un 280/o dos parlamentarios en 

Madrid son mulleres e as que traballan gañan unha media dun 500/o menos cós homes. 

e················· 
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""' POUTICA Tintxu 

A NOVA REVÁLIDA 
Cando era ministro de EducaCión un tal Mariano Rajoy chegou á conclusión de que había 
que suaviza-lo exame de selectividade, para acceder. á Universidade, adema is de facilitar 

que cada estudiante escollese o centro de. ·estudios superiores que máis lle gustase, 
superando vellas restriccións. 

CRITERIOS QUE CAMBIAN 
Agora que cambiou o goberno, como todos saben, a 

ministra do ramo chegou á conclusión de que hai que 
establecer máis control sobre o rendemento do alumnado· 
e, entre outras "navidades" fala de recupera-la reválida. E 
un pregúntase ¿a de cuarto ou a de sexto? E (!_non sería 
m ellar reinventa-lo exame de estado, ou a proba de ingre
so no bacharelato? 

Á parte cliso as autoridad~s educativas descu~riron que 
os estudiantes aprenden moi poucas causas de memoria e 
que, por exemplo, no. ensino da historia está moi descoi
dado o estudio do discorrer diacrónico dos acontece
mentos, a favor dunha pretendida aprendizaxe compren
siva do acontecer histórico. 

Se algún servicio ten que 
estar en perpetua revisión é 

o sistema educativo. 

~n recorda aqueles felices tempos da adolescencia, 
can:Clo tiña que dedicarse a aprender .causas tan formativas 
como a lista dos reis godos ou a dos partidos xudiciais· das 
diferentes provincias. Iso si, nunca nos :fixeron perde-lo 
tempo en saber quen foran Xelrrúrez, dona Urraca ou os 
Irmandiños, nin sequera falando de ríos tan pouco famo
sos coma o yila, o Tambre ou o Eume: co Miño e mailo 
Sil xa chegaba. 

Ta_m én pregunta un cómo se compaxinan eses ·anhelos 
de revisar de arriba abaixo todo o sistema de ensino 
cando levamos varios anos escoitando ós nasos _políticos 
dicir que por primeira vez contamos cunha mocidade 
perfectamente instruída e chea de títulos académicos; 
aínda que de seguido haxa que recoñecer que todos es~s 
diplomas non dan acceso a un pasto de traballo. 

O CAMIÑO MÁIS DOADO 
Por upo to que se algún servicio ten que estar en per

p tua revi ión é o sistem a educativo. Pero calquera que 
t na algo qu er co a un to sabe que esas reformas t~ñen 

qti r para 11).ellorar e hai que estudialas con moita serie-

· dade e non vale botar por <liante arroutadas moitas veces 
demagóxicas. 

Desde lago que foi moi positiva a progresiva ampliación 
do número de persoas escolarizadas, que agora abrangue 
a tódolos cidadáns ata os dezaseis anos. Pero tamén é certo 
que resulta moi difícil logra-la motivación dun grupo tan 
amplo de rapaces, que por outra parte non ven dentro do 
ámbito escolar un camiño de integración laboral futura. 

Pero os primeiros pasos dados para saír <leste labirinto 
semella toma-lo camiño máis <loado, pero non forzosa
mente máis rendible socialmente, de xebrar dun ~eito un 
tanto radical e desde moi cedo a aqueles mozos que terí
an a vía aberta a unha formación completa, doutros que 
estarían na escala o tempo imprescindible para quedar . 
lago fara do tecido social pro.ductivo. 

O problema é moi difícil e en atoparlle unha solución 
medianamente seria xógase moito o país enteiro. 
Tómemolo, pois , todos en serio e _abordémolo con calma: 



MULLER EN BRANCO 
SOBRE FONDO NEGRO 

A MULLER NO 2020 

No seu momento fixen nunha 
destas páxinas un comentario 
crítico da xuntanza que quince 
galegos e· unha galega tiveran no 
Balneario de Mondariz, no mes 
de abril de 2000' para re.flexionar 
sobre a Galicia do ano 2020. A 
crítica ía . en negro, non faltaba 
máis, pola escasa participación da 
muller, só un 6,6%, cando está 
claro que polo camiño que leva 
no 2020 non vai se-lo mesmo. 
Pois xa viu a luz o libro Jroito 
dese encontro. ( Galicía 2020, 
Edicións Ir Indo ) E confeso 
que, despois do prólogo e do 
epílogo que rrie tentaron no pri
meiro lugar, fun a "A muller na 
Galicia do 2020". Teresa · Rey 
abre . en branca dicíndonos: 
Confio e desexo que cando de novo) 
despois do 2020,· se reúna un fato de 
xente para Jalar de Galicía do 
ano ... que sexa, sucedan dúas 
cousas: que haxa máis mulleres 

participando na xuntanza_ e que a 
maioría delas estean a Jalar de finan
zas) de arquitectura, de pensamento 
ou de relixión) e que da muller Jale 
un home. (páx263). A min tamén 
me parece aínda máis importan
te o segundo có primeiro. Oxalá 
así sexa. 

Tiña moitos temas na rruna 
libreta de notas que vou toman-· 
do no mes. Pero ó fío da actuali
dade estou escoitando nunha 
radio neste mesmo intre, comen
tarios á intervención dq hispo de 
Segorbe-Castellón, pouco lumino
sas cando menos. Eu mesma vin 
e escoitei o que dixo ante os 
micrófonos da prensa. No con
texto da defensa da vida contes
tou a algunha pregunta que non 
collín, -abrín a TV xusto cando 
empezaba a resposta-, que a 
Igrexa a pro baba e recomendaba 
a píldora anticonceptiva ás reli
xiosas que vivían en países en 

Engracia Vida/ 

Supo_ño que calquera muller 
terá o mesmo dereito a se 
cjefender cás relixiosas en 
paises de guerra. 

guerra e corrían o risco de seren 
v1c1t1mas dunha violación. 
Explicou á súa maneira que non 
era como anticonceptivo senón 
como "defensa propia ante unha 
posible agresión" ... "O acto cambia 
de valor moral". 

A miña reacción foi en feminino 
~nte.s de en relixioso. Supoño que 
unha muller leiga, sexa virxe, 
casada, ou noutro estado -menos 
definido, aínda que sexa unha 
muller que vive "da rúa", terá o 
mesmo dereito a se 
defender.¿Non si? E sigo a pen
sar se non serán tamén agresións 
outras situacións semellantes que 
levan ás mesmas consecuencias. 
Eu pensei desde a miña femini
dade, desde a miña fe, e desde a 
miña "rebeldía" ante este tipo . de 
intervencións xerárquicas que 
desprestixian a Igrexa e crean 
ateísmo militante, como puiden 
escoitar hai un momento. 

e····· ......... . 
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ENIREVlsTA 

CONVERSA CON CRISTINA GARCÍA GALLEGO 
ASESORA XURIDICA DE CARITAS-LUGO 

Cristina García Gallego, avogada, é a responsable da asesoría xurídica do Programa de 
acollida para persoas inmigrantes de Caretas Diocesana de Lugo. Conversamos con ela 

sobre a nova leí de estranxería e de cómo /les afecta ós inmigrantes. 

1: Cristina, ti traballas nun pro
grama de acollida de inmigran
tes, _ f~lanos dos servicios 'que 
presta. 

C. G.: Xorde coa intención de crear 
un espacio de acollida. para todas 
aquelas persoas que chegan de fóra do 
noso país; de facilitala súa integración 
na nosa sociedade; de tratar fomenta
lo seu pleno dese.nvolvemento como 
tales. O noso traballo consiste funda
men~almente en dar apoio e acompa
ñamento ás persoas neste proceso, 
prestando, na medida do posible, entre 
outros servicios, os de asesoría xurídi
co-laboral, axuda na atención a nece-
idades básicas, clases de lingua e cul

tura, apoio escolar á segunda xeración, 
etc. 

1: En xaneiro <leste ano entrou 
en vigor a nova Lei de estranxe
ría. Esta revogou á pasada que se 
fixera había un ano escaso ... 

.G.:A nova 1 i ( / 2000), dos derei-
to liberdad do e tranxeiros en 

España e a súa integración social 
reforma -á anterior ( 4/2000) á que fas 
mención, . que a penas tivo un an"o de 
vixencia. Esta reforma lévase a cabo 
polo Partido Popular no momento en 
que consegue a rriaioría absoluta nas 
eleccións de 3 de marzo do 2000, sen 
o apoio dos restantes partidos polític'os 
con representación en cortes, nin dos 
sindicatos ou sectores relacionados coa 
inmigración, fronte á anterior norma
tiva, que era unha lei froito do con
senfo dos grupos parlamentarios con 
sindicatos e ONG. 

Esta reforma introduce notables -

cambios que supoñen ur.iha volta á 
políüca lexislativa de control en detri
mento dunha política de integración. 

1: ¿Cales son os máis salienta
bles? 

C.G.: Hai unha gran diferencia en 
canto á idea que late no fondo de cada 
unha. A primeira . era unha lei que 

Esta reforma 
lévase a cabo polo 

Partido Popular 
no momento en 

que consegue a 
maioría absoluta 

abordaba a inmigración como un 

fenómeno onde a loita contra a irre

gularidade dos estranxeiros xa non se 

dirixe contra estes, senón contra a 
propia existencia da situación e pre

tende evita-la caída na irregularidade 

ofrecendo ·vías para a súa regulariza

ción e procedendo a un cambio radi

cal no sistema de infraccións que 

exclúe a expulsión de aqueles que 

están en situación irregular. Asemade 
igualaba en dereitos os estranxeiros 
legais cos españois e, por primeira vez, 
establecíase un estatuto de dereitos 
para as persoas en situación irregular 
tales como o dereito de reunión, aso
ciación, manifestación, educación, 
asistencia sanitaria, acceso a presta
cións sociais básicas, acceso a xustiza 
gratuíta ante calquera xurisdicción. A 
reforma da lei 8/2000 supón unha 
desaparición ou rningua <lestes derei
tos agás a asistencia sanitaria e asisten
cia xurídica gratuíta nos temas relacio
µados coa expulsión. 

1: Explícanos algo máis isto. 
C. G.: Pois por exemplo coa primei

ra lei unha persoa sen papeis non era 
expulsada, e podía co paso do tempo 
regularizar a súa situación obtendo un 
permiso de traballo e residencia .. A día 
de hoxe coa· reforma da lei 8/2000 a 
~nha persoa en situación · irregular 
ábreselle un expediente de expulsión 
do país, anulándoselle a posibilidade 
de obter un permiso de traballo e resi
dencia aínda que cante cunha oferta 
de tiaballo.Outro exerriplo unha per
soa sen papeis coa anterior lei, se tiña 
un problema cun contrato de vivencia, 
un accidente, ou tema laboral; se care
cía de recursos, tiña cuberta a xustiza 
gratuíta. Coa reforma practicada uni
camerite queda garantida esta asisten
cia para temas relacionados coa súa 
expulsión, o que sen dúbida dá lugar a 
que se sufran situacións de abuso por 
este desamparo. Esta lei non quere 
comprender que con papeis OU · sen 
papeis o ~úmero de persoas inmigran
tes irá en aumento debido á situación 
político-económica que se viven nos 
países de procedencia e que, se ben é 
certo que son necesarias políticas de 
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control dos fluxos migratorios, non se 

pode favorecer que unha vez dentro 

vivan en situación de penuria e mar

xinalidade continua, sen recoñecerlles 

uns dereitos que como persoas e tra

balladores teñen de seu. 

1: ¿En que outros aspectos se 
endurece a lei? 

C. G.: Xunto a esta mingua de derei

tos prodúcese un aumento considera

ble do marxe de discrecionalidade 

administrativa, o que sempre redunda 

en nunha maior indefensión da persoa 

inmigrante. Un exemplo disto témolo 
e·n que se suprime a obriga de moti

vación das resolucións denegadoras de 

visado (con algunha excepción) polo 

que, unha persoa que solicita que se 

vise a súa entrada no pais cumprindo 

os requisitos legais, pode atoparse con 

que sexa denegada sen que se lle 

motive esa denegació_n, o que lle causa 

unha terrible indefensión e anula 

totalmente as súas posibilidades de 

entrada. Así estou vendo situacións 

onde no.s consulados se nega a visa de 

turista porque si, e . ~sa é única razón 
existente, en. incluso persoas con situa

ción exaCtamente igual as que se lles 

outorga un trato diferente dependen

do do funcionario que resolva. Isto 

non pode ser así; as normas non poden 

deixar este grao de arbitrio á 

Administración porqué dá lugar a 
situacións como estas. 

1 ¿Cal é o proceso que ten que 
seguir unha persoa de fóra para 
traballar aquí? 

C.G.: Ben, isto realmente é compli
cado.-A lei esixe que para poder entrar 
no país legalmente para traballar, esa 

prodúcese 
un aumento 
considerable do 

marxe de 
discrecionalidade 

administrativa, 
persoa antes de entrar, se presente no 
Consulado español no seu país ·de 
orixe cunha oferta de traballo para 
España e, unha vez comproba..da a vera
cidade desa oferta, aténdese a situación 
nacional de. emprego nese sector e 
decídese sobre a conveniencia da súa 
entrada. Imaxina a dificultade para 
conseguir un empresario disposto a 
contratar a unha persoa que se atopa 
en Marrocos, Colombia ou Ecuador á 
que non coñece. Isto realmente é 
impensable, e ademais disposto a· espe
rar un prazo duns seis ou sete meses 
para podela ter, que é o que veñen tar-

dando estes trámites, ademais pagar 
unhas tucas de 27 .000 pesetas polo seu 
permiso de traballo. Ó que normal
mente ocorre, dadas estas dificultades, e 
que as .persoas entran dt.in xeito ilegal 
(a través de pateiras ou outras vías 
(como turistas por exemplo) e logo 
buscan a esa persoa que lles ofreza un 
traballo. Pero claro, para poder traballar 
legalmente teñen que volver ó seu 
país, para obteren ese visado co corres
pondente permiso de traballo, co gasto 
que isto supón para persoas que na · 
maioría .dos casos aínda deben a súa 
pasaxe de chegada.. Isto é o que dá 
lugar a que permanezan traballando 
dun xeito ilegal e coas condicións de 
abuso que todos coñecemos, e sempre 
con ese medo a seren expulsados. 

1: Cristina, fainos unhas últimas 
valoracións desta lei a modo de 
conclusión. 

C.G.: Penso que o goberno non 
pode abordar a regulación do fenóme
no migratorio descoñecendo as múlti
ples causas que están detrás e princi
palmente a desigualdade entre os paí
ses do Norte e os países do Sur. 
Calquera regulación que pretenda será 
incompleta se descoñece esta comple
xa realidade . . O control do fluxo 
migratorio, no que fai fincapé a nova 
lei, debe ir acompañado en todo caso 
da axuda ó desenvolvemento dos paí
ses de orixe e da integración social das 
persoas que xa se atopan no noso país. 
Non dubido que a lei 4/2000 precisa
ra tarde ou cedo dunha reforma dadas 
as deficiencias técnicas ou as dificulta
des prácticas do réxime legal que esta
blecía pero, de tódolos xeitos creo que 
poderla abordarse moito mellor dei
xando que manifestasen os defectos e 
virtudes na súa aplicación ordinaria. 
Esta reforma pon excesivo énfase nas 
técnicas e mecanismos de control de 
fluxos para tratar de acomodalo as 
posibilidades do país pero isto nunca 
pode dar lugar a unha represión de 
dereitos fundamentais e garantías sen 
as que o noso ordenamento perdería a 
base na que descansa. 

e ············ 
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DOSNOSOS 
VELLOS OFICIOS 

OS CARPINTEIROS 
Non te cases cun ferreiro 
que che pican as muxicas: 
cásate cun carpinteiro 
que fai cousiñas bonitas. 

Si é certo que antes os labregos sabían facer algo de 
todo, e que o mesmo arranxaban un arado que lle bota

ban unha táboa ó ·carro. Pero había traballos que -agás 

unha persoa moi mañosa- había que encargar a alguén 
que tivese ó menos uns sinxelos coñecementos do oficio. 

E esto era o que sucedía cos carpinteiros, que se chama
ban para ripar un" tellado, gobernar unha roda do carro 

que andaba frouxa, ou mesmo se cumpría unha artesa 
nova para amasa-lo · pan. 

Laudas de carpinteiros, Moraime e Noia. 

Na casa do ferreiro, coitelo de pao; na .do carpinteiro, sentarse 
no chan, din aínda algúns dos nosos maiores (e, en parti

cular, na miña terra do Ribeiro). E as máis das veces teñen 

razón, porque o carpinteiro fai bancos ou mesos -como 

e denominan nalgunhas zonas-, cadeiras e mesas para 

todos, agás para a súa casa. Pero esto antes non ~ra exclu

ivo só dos que traballaban a madeira, serrón que tamén 

pasaba con 01:Jtros oficios: ferreiros, canteiros, ... 

CARPINTEIROS DE TERRA 
Conecín moitos carpinteiros: dende algúns que a 

pouco máis e atrevían que a arma-lo tellado dun pende

llo, ata oados ebanistas, que igual facían un chineiro tor

neado para luci-la mellor louza dé Sargadelos, como 

m mo un antiño; e tan1én extraordinarios artistas que 

abían do egredo dun barco, dunha gamela ou dunha 
dorna polb ira. 

O que haxa tan diferentes traballos que teñen como 
materia prima a madeira (mesmo agora aínda nos nosos 
días, malia a industrialización), deu lugar a que dende 
sempre existisen notables diferencias entre uns e outros, 
por eso -atenden~o ó seu labor- ímolos catalogar en pri
meiro lugar en ·dous grandes grupos: carpinteiros de terra 
e carpinteiros de ribeira. 

Os máis abundantes .son os primeiros, entre os que se 
contan: os prop~os carpinteiros, que teñen o seu taller no 
que están as ferramentas e o banco para traballar sobre el, 
e adoitan facer: fiestras, portas, sinxelos mobles (bancos, 
mesas, artesas,. .. ). Seguen logo os chamados "carpinteiros 
de armar", que case se dedican exclusivamente a poñer 

. trabes, pontóns, ripas ... nos tellados, polo que o seu labor 
rninguou notablemente dende que a tella se empezou a 
substituír por "utalita". 

Carpinteiros tamén eran 'os agora desaparecidos serran
chíns, que se encargaban de facer táboas, pontóns,. .. , e 
que os máis deles eran ambulantes portugueses, que per
corrían non só a Galiza, serrón tamén outras terras. Foron 
desaparecen'do ó tempo que se montaban os serradoiros, 
primeiro movidos pola auga -de xeito semellante ós n.iuí
ños-, e logo xa pola forza do vapor. Outros que tamén 
pertencen á historia son os fragueiros, denominación que 
se lles daba nalgúns sitios ós que . se dedicaban a facer 
carros, e -en particular- o rodal. Habíaos que tiñan taller 
·fixo, pero algúns andaban de porta en porta. 

Outros a piques de desaparecer son os cubeiros, que fan 
ou arranxan cubas e pipas, que n~:mtros tempos tiñan tra
ballo abondo, sobre todo nas terras de viño e nos portos 
de moito movemento. Agora quedan poucos porque os 
recipientes xa son de aceiro inoxidable ou dalgún outro 
producto. 

Os que si xa non hai son os cunqueiros, que tallaban 
cuneas, pratos, fontes, culleres ... ; algúns tiñan taller fixo e 
logo levaban a súa mercadoría ás feiras e ós mercados, 
outros andaban ambulantes, montando o ·torno aquí e 
acolá onde os chamaban. Agora todo esto faise en talleres 
con maquinaria moderna. Semellantes son os torneiros, 
que a principal ferramenta era o torno que movían dán
dolle a un veo co pé, que saían dos seus obradoiros fosos, 
mangos para as ferramentas, gaitas (cando se trataba de 
persoas curiosas), etc. 

Tampouco xa quedan moitos zoqueiros activos, que 
fagan zocas ou galochas, e paos para os zocos, pois os pou
cos que aínda traballan dispoñen de máquinas modernas 
para talla-la madeira. Non queda rastro en cambio dos 
peneireiros, que tamén tiñan qüe .saber algo de carpinte-



ría para face-::1os aros das peneiras, zarandas, cribos, pan

deiros e pandeiretas. 

Para ó cabo deixei os mellares, os ebanistas, dos que se 

poden admirar fermosísimas obras, algunhas mesmo en · 

Facendo unha dorna en Ameixeda (Ribeira) 
(Foto S. MC:irling, 1965). 

museos: camas (como as do museo de San Paio de Nárla), 
· chineiros, cómodas, roupell:os, arcas de noiva (excelentes 

son algunhas do museo de Pontevedra), etc. Cando se 
quere dicir que é un excelente carpinteiro, sempre se 
compara cun ebanista, verba que . procede de ébano, 
madeira preciosa ~egra ou veteada que dende o século 

Clodio. -González Pérez 

XIII se vén considerando en Europa como a máis esti
mada e fina, exclusiva para mobles e obxectos de luxo. 
Aquí chegaba pouca, pero tiñamos en cambio uns mag
níficos castiñeiros . e unhas vizosas nogueiras .e cerdeiras, 
coas que se podían facer obras marabillosas. 

CARPINTEIROS DE RIBEIRA 
Como o seu nome indica, teñen a residencia preto do 

mar ou dalgún río, xa que o seu labor é facer embarca
cións. Malia que a situación actual é moi distinta á de hai 
só uns vinte anos, aínda é posible atapar traballando en 
var~os puntos da nosa costa algúns destes carpinteiros, que 
en tempos pasados -cando tódolos barcos eran de madei
ra- gozaron de merecida estima. 

No século XII non debía haber · inoitos que soubesen 
facer barcos grandes, e por eso o arcebispo Xelmirez 
mandou vir varios de Italia, pero a situación trocou logo, 
e a mediados do.XVI sobresaían, entre outros, os de Noia, 
como deixou constancia o licenciado Bartolomeu 
Sagrario de Malina na súa Descripción del Reyno de Galicia: 
.... el primer puerto es la buena villa de Noya: que es gentil pue
blo y de los de más antigüedad que ay en este Reyno: es de gente 
noble: házense aquí muchos-y buenos navíos grandes y pequeños 
porque tienen comarca de mucha ~adera ... 

Non hai moito que aínda tjven a sorte de visitar un 
destes talleres, e comprobar como paseniñamente ía 
collendo a súa forma unha barca, seguindo os mesmos 
métodos que xa se empregaban na idade media, .porque 
en moitas cousas o único que variou foron as ferramen
tas tradicionais, que se trocaron por máquinas modernas. 

e····· ·· ··· .. 
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RETALLOS DE 
HISIORIA 

SÉCULO IV, ¡NADA MENOS! 

Celia Castro Ojea 

É curioso observar como neste século IV de grandes conv,ulsións sociais e relixiosas -aparecen os 
movementos de campesiños errantes chamados bagandas e as primeiras "herexías" do cristianismo-, 
as máis sobranceiras figuras da historia cultural e relixiosa do Baixo Imperio eran galegas. Refírome á 
monxa Exeria ou Etheria, autora do primeiro· tibro de viaxes da historia, o seu interesante ltinerarium, 
no que describe a súa viaxe por Exipto e Terra Santa e que é, de feíto, unha cumprida guía xeográfica 

e histórica do seu tempo. Refírome a importantísima figura de Prisciliano, do que hai que fa/ar c~n 
certo vagar, ó historiador, disque coruñés, Paulo Orosio e o seu colega /dacio. 

O emperador Maximo no momento de 
cursa-la sentencia de morte contra 
Prisciliano, dando cumprimento ós dese
xos de certos eclesiásticos e inaugurando 
unha fructífera colaboración entre a 
lgrexa e o Imperio. 

Prisciliano, profetismo e crise 
relixiosa. 

Antes xusto de que o estado romano 

de apareza de Galicia coas invasións 

dos suevos e outros pobos bárbaros, 

xa a nova relixión arrequece a 

Gallaecia rural de manifestacións 

artí ticas, como o crismón de 

Quiroga ou o · templo soterrado de 

anta Eulalia de Bóveda. 

Grande importancia tivo no asenta-

mento e difusión do cristianismo na 
Gallaecia a figura de Prisciliano e o 
movemento priscilianista. Prisciliano 
é a figura máis apaixonante, inque
dante e revolucionaria da Igrexa de 
Occidente. En todo o Baixo Imperio 
non aparece un home tan extraordi
nario como este disque natural de 
Iria Flavia que tan fondamente ten 
estudiado o nosb amigo Pepe Chao. 
Comezou a predicar unha doutrina · 
ascética, oposta en c~rta maneira ó 
cristianismo oficial. O priscilianismo 
foi todo un movemento de raíz reli
xiosa e social propio das zonas rurais 
pouco romanizadas que gardaban un · 
gran vencello co que podemos 
chama-la terra nai. Un movemento 
que saíu da Gallaecia, encheu a 
Hispania e foi levado polas viaxes de 
Prisciliano a outras terras de occi
dente. 
As doutrinas de Prisciliano atraeron a 
moitas xentes e produciron o cisma 
dunha parte da Igrexa na Hispania. 
Foron declaradas heréticas, pois 
desestabilizaban a estructura oficial 
do Imperio e os seus seguidores 
fo ron duramente perseguidos. 
Prisciliano foi decapitado por orde 
do emperador Máximo <liante qa 
Porta Nigra en Tréveris, no ano do 
Señor 385: pois xa daquel~ a Igrexa 
era compañeira do Imperio. 

Morre Prisciliano, nace o mártir 
Prisciliano foi un mártir para os s.eus 
seguidores que trouxeron os seus res
tos a Gallaecia para seren soterrados e 
dárenlles culto. A súa sepultura segue 
a ser un misterio: ¿Compostela ou 

Santa Eulalia de Bóveda? 
O movemento priscilianista mantí
vose vivo durante séculas e as súas 
tendencias ascéticas, de vivencia en 
grupos illados, afastados do mun~o, 
tiveron influencia no desenvolve
mento posterior do monacato en 
Galicia. 
¿ Foi un "profeta contra o poder", como 
afirma o título do libro de Pepe 
Chao? De Prisciliano di o historia
dor romano Sulpicio Severo: "de 
nobre familia, de rexo carácter, inquedo, 
elocuente, de moitas lecturas, moi resalto 
para a disertación e o debate; podía man
terse en vela moito tempo e atura-lafame 
e a sede ... " Os seus detractores apun
taron que era experto desde a súa 
adolescencia nas artes máxicas. 
O que si é ce~to é que Prisciliano 
representa a reacción contra ~ Igrexa· 
corrupta, unha reivindicación da 
pureza do primeiro cristianismo que 
o leva á morte. 
No libro de Chao citado vanse 
dando cumprida resposta a estas pre
guntas: ¿Era galego?; ¿Qué importan
cia tiña a 1nuller no seu movemen
to? ¿ Cóm_o fo ron as súas relacións co 
poder político e eclesiástico? E, en 
definitiva ¿ Foi un herexe ou un pro
feta contra o poder? Porque é sabido 
que o alcume de herexe é a etiqueta 
que selle opón a todos aqueles que 
o usan enfrontarse ó poder. ¿Que 
pasou se non con Galileo, Lutero, a 
teoloxía da liberac!ón? O libro de 
Pepe alumea o nos o coñecemento· de 
Galicia, porque el ten, coma Castelao, 
"toda a luz da terra dentro do seu 
corazón" . 
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UIOPIA 

O teu Cristo é xudeu 

O teu coche é coreano 

A túa pizza é italiana 

A túa democracia é grega 

O teu café é brasileiro 

As túas vacacións son portuguesas 

O teu ritmo é africano 

As túas cifras son. árabes 

E o teu veciño ... 

¿un desprezable extranxeiro? 
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O NOSOTABOLEIRO 
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DEBATE ABER 1 O Marisa Vida/ 

O ENSINO DE RELIXIÓN NA ESCOLA PÚBLICA 
Na lrimia 596 a nota editorial sacou o tema da relixión na escala (''A dubidosa· eficacia da 

catequese na escala pública") E aínda que en parte estou de acordo coque se di, non 
podo menos que, como profesora de relixión, aportar algúns datos máis ó tema. 

Quizais os principais conflictos 
veñari pota cuestión de que é o que 
se lle pide que ofreza a materia . de
relixión. Dende moitos estamentos 
acúsannos de ser "adoutrinadores". É 
dificil, cando tes <liante de ti 20 ou 30 
pares de olios atentos (é un supoñer), 
non caer na tentación do adoutrina
mento, pero iso é unha tentación 
tanto para o profe sor de relixión 
coma para . o de historia, ciencias, 
galega ou literatura, por poñer uns 
exempfos. Tamén se nos di que face
mos catequese. Non sei, pode que 
haxa quen non distinga cando está na 
escala ou cando na parroquia, pero 
vaia, ese non é, non debería de ser, o 
noso obxectivo docente. 

De calquera xel.to, no deseño 
curricular base para a E.S. O. des ta 
materia figuran como obxectivos 
xerais de relixión e moral · católica 
estes tres: situarse ludicamente <liante 
da tradición cultural, inserirse critica
mente na sociedade e dar resposta á 
pregunta polo sentido último da 
vida. O pasado mes de novembro 
xuntámonos nun congreso en 
Santiago de Compostela máis de 800 
profesores de relixión de toda 
Galicia, baixo o lema "A Ensinanza 
Relixiosa Escolar: un dereito, un 
deber, unha oferta de sentido". O 

. relatorio ceri.tral do. congreso (o 
mellar valorado polos asistent~s) dic
touno o profesor D. Francés Torralba . 
Roselló, e o seu tÚulo era "A 
Ensinanza Relixiosa Escolar ó servi
cio da formación integral da persoa". 
Penso, e coma min moitos compa
ñeiros, ·que o papel da relixión no 
ensino ou é .este ou non é ningún. 
De feito unha das "utilidades" da reli- · 
xión é a de dar sentido á existencia. 

A pregunta polo sentido é lexítima 

en todo o alumnado e o ensino ten 

que darlle unha resposta, se pretende 

ser formador de integridade perso·al. 

Óutra cuestión é preguntarse se 

isto é de verdade o que se pret~nde 

cando se introduce a relixión no 

currículo académico, se non haberá 

algo de "Igrexa de presencia" polo 

medio e, sobre todo, se tal cuestión 

A pregunta . 
polo sentido é 

lexítima en todo 
·o alumnado 

lle interesa de verdade á 
Administración ou se todo o fai por 
"quedar ben- có clero" e non perde

lo tren da "democracia cristiá" que se 
lle supón (os votos son os votos).. 

Entre outras causas porque para ver 
honradez na intención tería que 
haber outras ofertas serias de sentido 

e non eses "recheos" sen pés nin 

cabeza que son a "cultura refuciosa" 
ou as "actividades de estudio" (en 
moitos casos convertidas en sesións 
de cine) ¿Ou é moi inxenuo pola 
miña parte pensar na boa intención e 
na · integridade dos que elaboran os , 

. plans de ensino? ¿Convén potenciar 
na xente o sentido crítico? 

Tampouco" es~e artigo pretende 
defende-la igrexa-institución, porque 
probablemente as cabezas "asisadas" 
da tal institución se estean a rir, e 
moito, da miña inxenuidade ó pensar 
no ensino de xeito tan romántico, e 
non coma un campo onde defender 
unha cota de poder e unha tribuna 
social dende a que poderse facer 
escoitar. Cando escribo estas letras 
penso nos profesores compañei.ros, 
ese colectivb que, con maior ou 
menor fortuna, con máis ou menos 
paciencia, está a tomar en serio o seu 
traballo, tentando dar unhas pincela
das (poucas, porque pouco tempo 
ternos) na formación das súas alum
nas/ os. Como dicía o outro, futuro 
imperfecto. 

e ····· ········ 



···· ···· ·· ·····e 

Lidia e Valentina O CANTAR· DO IRIMEGO 

Speaking de la lingua 
E aquí estamos de novo hoxe para seguir reflexionando sobre o galega e o 

castelán e o seu contacto, ou a súa xente en contacto. ¿Pensastes algo nisto? 
Dirémosvos q{.¡e aquelas mesturas de linguas que comentabamos que estaban 
polos anuncios ou carteis publicitarios oímolas tódolos días. Pensade en se non 
estades afeitas a escoitar causas como: 

"Aquí hai que face-lo que mandan, se non póñente de patitas en la calle" 
ou, no caso contrario, 
"Brais, cállate y ponte quieto filliño, no tienes paradiña. ¡Que demo de 
rapaz que non para!" 

Fálase galega pero entran fras es feítas, expresións en castelán; fálase castelán 
e vaise ó galega , que seguramente se mamou, para darlle máis expresividade á 
causa ou porque lles sae máis de dentro ou .. . o que sexa. O problema é amplo 
e variado, a tipoloxía máis aínda. N ós hoxe non irnos dicir o que hai ou non 
hai que facer ... parece xa obvio, ¿non? Nós só queremos que reflexionedes 
(xornada preelectoral, de reflexión). E lago para o próximo día elixímo-lo 
modelo de normalización lingüística que nos pareza máis adecuado. 
¿Entendedes ben cando dicimos is to de "normalización"? "Normalización" 
vén de "normal", évos o concepto que se usa sempre cando rtos referimos a 
linguas minorizadas (non minoritarias) que ou ben se normalizan (pasan a ser 

~------------------- "normais" en tódolos 
ámbitos: igrexa, escala, 
xustiia, sanidade ... , todos) 
ou quedan esmagadas 
pala presión da lingua 
foránea que as minori
zou, e así desaparecen. 
Para evita-la marte 
dunha lingua minorizada 
hai que normalizala. É 
imposible que <lúas lin
guas no mesmo territorio 
teñan igual consideración 
e a xente fale as <lúas por 
igual .. É dicir, que non ha{ 

.__ ___________ ·"·_.:·:. _____ _ _ __, sociedades bilingües. O 

bilingüismo é algo indi
vidual (eu falo <lúas linguas moi ben e son bilingüe ou falo cinco e son polí
glota ou plurilingüe) pero non· social. O bilingüismo na mesma sociedade 
implica conflicto non harmonía. Desde lago que o "bilingüismo harmónico" 
que pretende o naso goberno non é viable. Segundo eles xa non hai conflic
to, non hai problemas e todo aquilo ·das interferencias que vos contabamos, 
nadiña. Amáñase todo neste bilingüismo harmónico, nesta harmonía (con H) . 
Harmonicémonos, non sexan1.0S hostís (tamén con h) , e deixemos que todo 
flúa harmoni~amente. ¿Cara onde?. Cara a introducción do castelán que avan
za moi rápido. ¿E que ninguén lles dixo a estes señores que unha sociedade, 
comunidade, etnia ... só pode ter unha lingua propia? Unha de seu, que a iden
tifiqu e lago outras para relacionarse, pero propia, para darlle de mamar ós 
seu filias, unha soíña. Esta aparente harmonía só disfraza o problema.Aparente 
e antieconomicam nte todo está ben , serrón fixádevos no C arrabouxo. 
¿P n acles / p nsai que imo /vamos ben/bien? 

1. Foi no ano 39 
cando con honor e gloria 
tódolos bispos de España 
bendicían a victoria. 

2. Non seise lembran tamén 
que a aqueles que gañaron 
coma título de gloria 
"os Nacionais" se chamaron 

3. Cincuenta anos despois 
unha Igrexa sen pudor 
puido ela pedir perdón 
salvando o seu honor. 

4. "Al Rey la hacienda y la vida 
se ha de dar, pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios" . 

5. Iso di Lope de Vega, 
Tejero, Fuenteovejuna, 
foi cando tódolos bispos 
claudicaron, si, a unha. 

6. Mellar ocasión non houbo: 
reunidos, por desgracia 
só con rezos e silencios 
"salvaron" a democracia. 

7 . Menos mal, nesta ocasión 
non asinan documento 
que din contra o terrorismo: 
PSOE nin PP contento. 

8. Pero ó campo de batalla 
sae don Mariano Rajoi 
que malia a cabalgadura 
ata agora heroe non foi. 

9. Faltóulle-la bendición 
e a estes tipos da dereita 
que se auga bendita non mexan 
a fazaña é unha desfeita. 

10.· Os bispos do País Vasco 
ben contentiños están 
polo que irmáns monseñores 
de toda España hoxe fan. 

11. Tamén os nacionalismos 
-fóra o Estado Nacional
galego, catalán~ vasco 
¡fóra ETA, criminal! 

12. Seus discursos, na Moncloa, 
monseñor cardeal Rauco 
préstanlles ben ós de Aznar 
a nós sábenos a pouco 
con tanto consumo en cera 
estalle apagando a vela. 




