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Conselleiro Pita, a unha hábil manipulación dos
medios, e ás súas etiquetas sociais.
E é vulnerable porque ese facer sosegado, dialogante
e constructivo -os tres adxectivos cos que o mesmo
Beiras cualificou a súa campaña na noite electoralnon abonda con telo presente como formalidade de
campaña, senón que debe presidí-los contidos das
mensaxes, a forma de facer oposición e a mesma composición de candidaturas.
En canto ó priineiro, parece fóra ·de toda dúbida que
certas mensaxes da campaña npn sintonizaban en
absoluto coa percepción que a xente tiña da realidade.
O da Peste Fraga é significativo. A xente de Galicia
pode ser receptiva a unha crítica de formas de exercicio do poder, de concretas dimisións de responsabilidade na defensa dos intereses de Galicia, dun clientelismo político repugnante, dun determinado modelo
de país, de urbanismo, de agro, de cultura, .... pero dificilmente aceptará, con todo, que o resumo destes anos
é o de Peste.A xente que vota pola mañá percibe outra·
cousa nas súas vidas concretas e sabe ó que é a peste:
abundar nese tipo de descualificacións absolutas e
insultantes como argumento resúmo da_realidade, non
encaixa mn convence.
En canto á forma de facer oposición, xa o ternos
indicado aquí. Conviviron no seo do actuar do BNG
til s: o constructivo, capaz de lanzar propostas
d g b rn
o "e tilo-peste", empeñado en debuxar
un paí virt.ual d xente miserable e escravizada que
d sagradaba ós seus destinatarios últimos. A clave
dunha boa oposición, con vocación de goberno e de
aptación do voto da mañá e non de eterna oposición
-apuntada en exclusiva ó voto da tarde-, está en aplica-la peneira, o discernimento, sobre a acción de
goberno. Dificilmente se vai producir unha transición
se a imaxe que se dá é que todo o actuar administrativo impulsado desde o executivo é un completo, absoluto e irredimible desastre, que hai que comezar de
cero en todo, que nada é salvable simple e principal- ·
mente porque o impulsaron "eles", a peste.
E, por fin, é importante a xente. Nas candidaturas do
BNG segue habendo demasiadas rixideces, derivadas
de complicados equilibrios. Ese é un impedimento
para que dunha vez por todas predominen os perñs de
homes e mulleres con experiencia e capacidade probada de xestión, de diálogo e negociación, de sumar vontades, de tomar decisións e asumir responsabilidades.A
política municipal é unha boa canteira. Pero, desgraciadamente para o BNG, xunto a persoas de enorme e
probada valía, mantéñense a toda costa outras con traxectorias concretas nas que o principal mérito é a
capacidade de axitación, · cando non a intriga ou
manobra mesmo contra compañeiros da propia organización, nunca confrontadas, en calquera caso, a unha
xestión constructiva da cousa pública.

_

O TRASNO l~AUGÚRAME OUTRA
VEZ, RULINO Afortunadamente as campañas
electorais son cada vez máis serias, máis rigorosas, máis
dirixidas a un electorado maduro e crítico. ·
Nese marco, sitúanse as inauguracións. A :nlln as que me
engaiolan son as inauguracións das primeiras pedras. Ou
da primeira travesa dtin camiño de .ferro. Iría a todas, disposto aplaudir ata o mesmísimo chagado de mans, nese
momento inigualable no que El, con ese sofisticado
movemento de tesoiras; rompe esa cinta que conduce á
nada, ó enigma, ó que será cando lle cadre. Son momentos
inigualables, nos ·que a fe colectiva na palabra do político .
fende o groso muro do escepticismo. Son inauguracións
místicas, porque se inaugura o que non se ve, son . pura
poesía.
Por iso sentín ben non lle ir á inauguración que fixo o
amigo Cochón, o de sanidade, na última campaña: inaugurou en Betanzos unha maqueta de centro de saúde. Velaí

"-E todo iso ... ¡será Lalín!"
- ¿Todo, todo?
- ¡Todo, Pepe, Todo!

qué marabilla. É a perfeccÍÓI1: da inauguración do que non é
pero será: nada de sacramentais primeiras pedras, vaites, senón
toda unha reproducción en mini, do futuro que nos agarda.
Así que, de paso, inaugura unha forma de inaugurar: pasa. mos da inauguración sacramental á inauguración virtual.
En campaña inauguran de todo: queda inaugurada asinatura dun protocolo, a entrega dun carné de pesca deportiva e á revisión da ITV E se vas renova-lo carné de familia
numerosa pode que che. estea agardando a prensa, o conse"'."""
lleiro e un par de directores xerais para solemniza-lo acto.
Pero a máis chusca que coñezo, polo seu sentido da desproporción, que é o· que mola nestas cousas, foi unha que
xa teño contado algunha vez: descolgáronse pola miña
parroquia ¡doµs ministros!, o Romay e a Loyola, para inaugurar unha cousa que fPceran por acó as amas de casa e
mulleres rurais, xente toda de roxerío, unha especie de parque consistente en dous bancos, unhá fonte de gramar e un
cruceiro sintético, todo cunhas dimensións de cinco por dez
metros. O caso é que nese caso, pasadas as emocións que me
. entran nestes aconteceres, quedoume unha dúbida razoable:
non sei aínda se o parque en cuestión é unha maqueta
como a de Cochón ou unha realidade sólida, poderosa e
definitivamente inaugurada, como a fervenza do Xallas . .

BOA NOVA

lo eco

Alfonso Blanco

Quera compartir este Evanxeo desde a xente moza coa

qu~

estou a traballar moi -

tas horas ó día: no ensino, na preparación para o graduado, na promoción cultural
desta comarca ... Eles tamén son ricos, endexamais a mocidade contou con tantos
medios e recursos, son os "reís" da súa casa, e os máis mim.ados e espoliados por unha
sociedade consumista que os baralla ó seu xeito para que consuman os productos que
lanza ó mercado.
Pero a pesar de estaren acosados por tantas causas, intentan algo novo ... , non
teñen con quen comunicarse. Aínda manteñen capac"idade de sorpresa para buscar
novos camiños e escalan

dun~a

a outra póla na busca dun rostro máis acolledor, duns

olios agarimosos, que penetren no máis fondo do seu corazón. Mais os adultos, os instalados na seguridade das súas ideas e crenzas, os fariseds de sempre, axexan e murmuran porque non queren entender téHitas horas de xuntanzas, lecer, divertimento,
merendase festas ... Murmuran: é perde-lo tempo con marxinais, pasotas, inmaduros ...
E seguen desconfiando e maquinando contra estes "encontros" que están a axudar a transforma-lanosa vil{ cargando de contidos, amizade e solidariedade a existencia dos máis novos, "son causas de desocupados", din eles. Mentres tanto os máis
implicados nestas "encrucilladas" descobren trazos dun Deus cheo de tenrura e están
a construir un mundo máis humano.

A CLAVE

·Francisco Xabier Martínez Prieto

Hoxe chegou a salvación a esta casa

Xesús abre o relato saíndo ó encontro de Zaqueo e dicíndolle: hoxe teño que parar na túa casa. O encontro co Señor provoca a
conversión neste peque.no home .do que finalmente· Xesús dirá esas palabras que asemellan ás do principio: hoxe chegou a salvación

a esta casa. Nas primeiras vemos un Deus que sae ó encontro do ser humano; nas ?egundas xorde a resposta positiva do ser humano ante a oferta salvífica de Deus.

É un novo relato de conversión propio deste evanxeo que considera o diñeiro coma inimigo perigoso. Na expresión "hoxe" vemo.s
a actualidade do Reino en Lucas.
Zaqueo é un dos prototipos socia is (paradoxo dun nome que significa "o recordado por Deus'1 é o odiado recadado! de impostas,
a xenreira por el medra por ser o xefe. Pero o Deus das mans e portas abertas lémbrase daquel que tamén o busca (representado co
xesto de subirá figueira). Zaqueo acepta sen reparos unha conversión que toca a fibra do seu trabal lo e do seu propio imperio persoa 1: os ca rtos.
Por outra parte están "os que murmuran",· que non comprenden que a salvación é· un ha proposta universal na que a decisión persoal do crente é decisiva.

_
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APENEIRA
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A CONFLICTIVIDADE
ESCOLAR ·volve á rúa con certo
aire de desconcerto e sen busca-las raíces. Se nos países nórdicos, Canadá, etc.,.
· b 800/o dos maiores de 45 anos teñen

bacharelato, entre nós non chegamos ó
300/o e o fracaso escolar medra proporc-ionalmente ás diferencias económicas e
sociais dos. alumnos. lsto supón un labor
de prevención, económico pem tamén
profesional: urxe un ensino máis activo,

A ENFERMIDADE DE
PARKINSON afecta cada ano

ligado ó contorno e á realidade, capaz
de sementar no alum.nado o desexo de

a 300/500, galegas máis. Pero tamén

aprender. Non hai máis conflictividade

está a haber novas avances no seu tra-

nos centros que nas familias e na sacie-.

tamento, por exemplo, gradas ó Servitio

dade, en xeral, por isa agardamas as

de Neuroloxía do Clínico de Santiago

conclusións do estudio que está a facer _

que están a intervir a estes enfermos,

o prof. Rodríguez Jarés, na foto, e o seu

colocándolles un electrodo, cando che-

equipo sobre Conflicto e convivencia nos

gou un momento no que os fármacos xa

centros escolares.

non estimulan esa parte do sistema nervioso que dexenerou e que non produce
a sustancia necesaria. Nese momento
algúns enfermos teñen a posibilidade
dunha operación cirúrxica con certo
éxito para a saúde.

A 1 FEIRA DO VOLUNTARIADO ten lugar na Área Central
de Fontiñas, os días 6-10, onde varios colectivos van expo-lo seu labor dentro do
voluntariado, coma unha cuestión de solidariedade e compromiso por unha sociedade mellar, con xornadas dedicadas á xuventude, ás asociacións, maiores, centros de
ensino, etc. O obxectivo final é a promoción da acción voluntaria en tódolos sectores -da poboación. Máis de 20.000 galegas/as están integrados dalgún xeito nas ONG
e moitos deles están a traballar no 3° e 4° mundo.

Na festa de Santos queremos rexistra-la esperanza ~ue hai na Gudiña por ver nos altares ó seu veciño o BEATO· SEBASTIÁN

APARICIO do que no

vindeiro ano celebraremo? os cincocentos anos do seu nacemento (1502-1600).
Traballando de criado palas terras de Verín fíxose moi rico en México; ós 70 anos,
doando todo o que tiña, converteuse en limosneiro nos franciscanos. Preocupado pala
barbarie dos escravos negros daquel continente, ós que cargaban ata caer esmagados
polos vultos, ideou novas xeitos de transporte e vías de comunicación para mellara-la
calidade de vida naquel momento da ~hegada dos europeos ó reino azteca .

_
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Alfonso Blanco Torrado

O 11 CONGRESO DE
ECONOMÍA DE GALlCIA organizado polo IDEGA (Instituto
Universitario de Estudios e
Desenvolvemento de Galicia), en
Económicas de Santiago (os días 21-23)
quere analiza-los novas escenarios da
nasa economía en tódalas frontes: sector público, inserción externa, estratexias empresariais, recursos naturais e
medio ambiente ... Para inscribirse,
11

GALEUZCA"

é un ha ·chamada máxica que se repite tódolos anos por

estas datas . .É unha xuntanza de escritores de GaUcia, Euskadi e Cataluña que se van
xuntar en Pontevedra do 1-4 de novembro cun tema a traballar: "A lectura como
espacio de creación" ou "Os libros e a sociedade". Foi un acicate no século pasado,
mesmo en Bos Aires, traballando xuntas e asociadas estas nacións con este sinal.
Nesta liña queremos lembra-la homenaxe que lle veñen de· facer a Díaz Pardo, na
foto, en Barcelona a "lrmandade dos pobos catalán e gal.ego" co gallo da ampliación
dunha das Galerías Sargadelos, onde colocaron esta placa: "O Concello de Barcelona

981591166. Nesta liña o prof. Sequeiros
comeza o 19 de decembro un seminario
sobre "A Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal" no Instituto de Estudios
Económicos de Galicia Pedro Barrié de la
Maza, no que 'se vai salienta-la complementariedade entre as dúas beiras do
Miño' (7 millóns de habitantes) e ve-la

ós ideólogos e propulsores do movemento cultural de Sargadelos: Luís Seoane e

concorrencia co resto de Europa.

Isaac Díaz Pardo"..

AS ELECCIÓNS DE NICARAGUA o 4, coa ~and idatura
de Daniel Ortega, lémbrano-lo acoso e a guerra que

s~friu

nos 80 este país pala

"contra" con masacres de inocentes: 30.000 r:nortos desde aquela ... Unha guerra civil
fustrigada por EEUU que armaba ós terroristas "contra" o goberno establecido en
Nicaragua, nos campos de adestramento da mesma Florida. Reagan permitía a venda
de armas a Irán, mentres o declaraba estado terrorista, para paga-las accións bélicas
dos "contras" e rexeitaba a c.ondena do Tribunal ·internacional da Haia contra EE.UU.
por mina-los portas nicaragüenses. Agora Ortega ten outro acompañamento pero
agardamas que EEUU respecte os resultados democráticos. Na foto Ana Vila, unha
das galegas que está a gast~-la súa vida polos máis ·pobres de Nicaragua.

No tempo de Defuntos, coa caída da folla, cando o Outono medra e reborda vida,
convertendo as follas putrefactas en fungos e as nasas feiras énchense de froitos
secos, aínda ternos que lamentar que haxa discriminación nos cemiterios. Por isa,
solidarizámonos coa Asociación de VeciñDs de Cabra! que quere pecha-lo

.TERIO CIVIL que hai nesta parroquia rural

CEMI-

de Vigo onde se viña soterran-

do a persoas con outras ideas ou crenzas que non eran as da maioría, mentres que,
coma o poeta Díaz Castro, somos capaces de de_scubri-la vida e a enerxía dunha herbiña sobre unha sepultura.
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~ARGADE:LO~

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax :
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coru ña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANT IAGO DE COM POSTELA
Teléf. : 981 - 58 19 05
Fax :
981 - 5818 88
~~ Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax :
93 - 215 01 79
f~ Zurbano, 46
2801 O MADR ID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 310 48 30

O panorama político de Galicia parece fosilizado: malia a todo o que
choveu -¡e como choveu!- os resultados globais das eleccións deste ano
semellan se-los mesmos de hai catro anos, ampla maioría absoluta para o
Partido Popular e reparto sensiblemente igual da oposición entre socialistas e nacionalistas. O PP perdería un escano, igual cós nacionalistas,
m entres serían os socialistas os que gañarían eses escanos.
Cando escribimos estas liñas aínda non están contados os votos dos
emigrantes, que poden darlle un escano máis ó PP pola Coruña, como
sucedera no 97 ·(aínda que nesta ocasión todo indica que sería a costa dos
socialistas e non do BNG). Ou sexa que, ·se isto se confirma, o PP repetiría resultado e os socialistas gañarían un escano a costa do BNG.
· Entrando a mirar máis en detalle os resultados e sempre sen canta-los
votos dos emigrantes no estranxeiro, que poderían cambiar algo o panorama, o PP perdería un escano na Coruña, que ga!J.arían os socialistas,
m entres en Pontevedra sería o BNG o que lles cedería un escano ós
socialistas. En Lugo e Ourense non hab ería cambios.
Sempre sen os votos da emigración, o PP perdería 48 mil votos (un
0,6 por cento); o BNG perdería 51 mil votos (un 2,2 por cento), mentres os socialistas gañarían 22 mil votos (un 2,4 por cento).

«~ Habana, 12

32003 OURENSE
Tel éf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28
«~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax :
981 - 35 3716
«~ Pza. Sto. Domingo, 4

Os resultados son
un xerro de auga fría no
optimismo desbordado
do BNG

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
«~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: . 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
«~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02 .657 58 99
02 .657 58 99
Fax :
~~ Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 79 18
~ Praza de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax : 982 - 41 60 33

_

U nha primeira análise explica esta variación como un descenso do
BNG e un. ascenso relativo dos socialistas nas principias cidades. Así os
socialistas quedarían por diante do BNG na Coruña, Lugo e Pontevedra,
mentres reducían a diferencia .e n Vigo, Ourense, S;:tntiago e Ferrol.
Os resultados son un xerro de auga fría no optimismo desbordado
que reinaba no BNG e un bálsamo para as vellas feridas dos socialistas.
Pero sobre todo supoñen unha confirmación das aspiracións do PP e de
M anuel Fraga, unha vez máis confirmados polo electorado.
Estes resultados prodúcense ó remate dunha campaña na que a agresividade, os insultos e maila demagoxia foron aspecto destacado das intervencións de xente que vai de moderada e centrista, como Aznar ou
Fraga, mentres o r-adical Beiras adoptaba un descoñecido talante moderado nas formas, que respondían a un programa tamén responsable.
O electorado non o viu así e tomou a súa decisión soberana. Para os
que aspiramos a que as causas sexan doutro xeito isto supón un desafío:
h ai que buscar unha saída, exilarse ·non vale.

INTERNACIONAL.

Moisés Lozano Paz
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OS PROBLEMAS IGNORADOS
Dende os tráxicos e Jamentables acontecementos do 11 de setembro en EE.UU. todos os
medios informativos inciden nun único tema: o conflicto con Afganistán. Sen restar/le
importancia, sen dúbida no mundo están a acontecer moitas causas .que, se antes eran
esquecidas, agora aínda máis. Seguen os vellos esquemas de armas e de maquinaria
bélica para solucionar os problemas. As empresas armamentísticas tamén chamadas
"empresas da marte,,.están a beneficiarse economitamente . Miles de millóns de
pesetas estanse a gastar diariamente en armamento, mentres que a pobreza e as
desgracias do chamado "sur" segue en aumento.
A DÉBEDA EXTERNA
que · as chuvias poderíah garantir en
Sé·guese a falar das "agresións conAmérica Central unha colleita de
tra o noso ·estilo de vida, a nosa pros- subsistencia en, decembro, pero a
peridade e a nosa paz", pero p_arece
caída dos prezos do café mantén na
importar case nada que en EE.UU " mendicidade a centos de rlliles de
existan preto de 50 millóns de pobres
peóns despedidos por falla de trabae unha das taxas de criminalidade llo. Esta pobreza acrecentará a morte
máis altas do mundo. ¿É isto envexados ináis débiles e arruinará un núnible?. Ninguén fala de que existe mo futuro de milleiros de persoas.
nunha multitude de países pobres un
Chegan as secas e os problemas
profundo sentimento de inxustiza,
encístanse. Os gobernos destas
que o. noso "estilo de vida" ten como
rexións castigadas pola natureza nin
consecuencia o crece~ento da fame,
crean riqueza nin promov~n a iguala deforestación, o cambio climático e
dade, pero están prestos para amosar
o insoportable peso da débeda exteraxuda a EE. UU para atacar a
na. O aumentó destas desigualdades Afganistán.
sociais poden explicar · tp.oitos dos
conflictos actuais.
MENOS BOMBAS, MÁIS XUSHai que destacar a trampa da débeTIZA SOCIAL
da que impide a moitos países mobiComo afirma Saskia Sassen .o
lizar os recursos precisos para o seú diñeiro e as bombas son <lúas linguadesenvolvemento e fomenta a rabia e xes universais. Fronte á perspectiva da
a .desesperanza. A débeda, cifrada en guerra e a escalada de violencia que
83 billóns de dólares, unha cantidade se produce no planeta Terra existen
que, de seguir a guerra con nos p·aíses ricos movem.entos · que
Afganistán, será axiña superada. en toman conciencia de que as propostamente, a relixión está actuando
gasto militar.
tas de solución dos conflictos .non
deben estar presididas pola vinganza, · comó opio do pobo. As diferentes
A POBREZA E AS CQNDIsenón pola xustiza soc::ial, por un relixións defenden un humanismo
CIÓNS CLIMÁTICAS
mellor reparto dos recursos econó- presidido polo respecto ós dei:-eitos
Ás veces tamén a natureza parece . micos e cult~rais, pola .condonación das persoas : tolerancia crítica, respecto á vida e, consecuentemente, paz en
cebarse cos máis débiles e a maioría · da débeda externa, polo respecto ó
das catástrofes . acontecidas afectan medio ambiente e pola ausencia das vez de guerra. Os pasados e presentes
exemplos contrarios de cruzadas, e
principalmente ós máis deprimidos,
desigualdades sociais, que día a día se
guerras santas son alleas á _pureza· do
certamente, tamén na maioría dos
están a incrementar. É certo que as
cristianismo e do l.slamismo. Tamén é
casos a causa das accións humanas:
erróneas interpretacións que se fan
contrario ás relixións a inxustiza e a
abrigada ocupación de lugares peridos contidos - dalgunhas relixións
gosos xeograficamente, vivencias inapobreza que están a provocar as políestán actuando como acicates de vindecuadas, etc.
ganza. Nada máis alleo ás diferentes
ticas dos países ricos na súa propia
Recentemente liamos na prensa relixións. Cando isto se produce, cer- · sociedade e no resto da humanidade.

e······ ···· ·
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CRONICA

OUTRA ALllV,IENTACIÓN É POSIBLE
DECLARACION FINAL DE TERUEL 2001
En Teruel, convocados por diversas organizacións sociais europeas, reuníronse entre os.
días 19 e 22 de setembro, no ForC! HOutra Alimentación é Posible", uns cen delegados e
delegadas de organizacións campesiñas, de consuf!1idores, sociais, académicas,
profesionais e non gobernam.entais, procedentes de once países europeos e tres países
de Asia, América Latina e África.
Un modelo de agricultura e alimentación perigoso
No Foro constato use que o modelo
agroalimentario dominante en Europa
está na orixe das graves crises alimentarias e a mal nutrición ás que están
sometidos os nosos pobos (dimanas,
vacas tolas, febre aftosa, etc.). É un
modelo que concentra o poder de
decisión en materia alimentaria nun
r <lucido número de grupos empresariais que van impoñendo hábitos alim ntarios qu reducen e incluso eliminan gran parte da diversidade culin ria lim nt ria d tódalas sociedades
. Igualm nte, debilitanse os
·i t ma demo ráticos d participación
control social sobre as instancias
decisorias das políticas que afectan á
alimentación.
¿As consecuencias? 130 millóns de
europeos so:fren dalgún tipo de enfermidade de orixe alimentario; as deficientes prácticas de alimentación por
leite materno conducen á mala nutrición dos nenos e comprometen o seu
desenvolvemento futuro; as carencias
en micronutrientes son importantes,
por exemplo, o 16% da poboación
ofre déficit de iodo; entre o 20% e
30% dos adultos son obesos, e aumenta a taxa de maneira significativa entre
o mozos; un tercio das enfermidades
cardiovasculare e cancerosas teñen
r lación directa cunha alimentación
d quilibrada.

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

_

As claves desta desfeita
Os participant no encontro Teruel
2001 coin id n en afirmar que este

modelo alimentario se caracteriza,

mal.ores nos sistemas de seguridade

entre outros aspectos, por:
1. A imposición de prezos ós pro-

social.
6. O intento de impoñer un patrón
alimentario como único viable, apropiado e correcto nun mundo global.

ductores que non considera o que
custa realmente producir, que non ten
en cont?- os impactos ambientais e
sociais e que impide a valoración adecuada dos productos agrarios e da: distribuci6n dos alimentos.
2. A presencia duns valores competitivos e individualistas, que debilitan as
organizacións sociais e as institucións
locais.
3. A

existencia

dun

reducido

número. de empresas de d.Ístribución e
comercialización con capacidade de
impoñe-los seus propios intereses.

os alimentos
non poden ser
unha mercadoría
,. .
ma1s

A crise do modelo
Tanto agricultores e gandeiros coma
o conxunto da cidadanía europea leva
expresado de múltiples maneiras a súa
protesta. Os -retos de respecto ó !11-edio,
a natureza, a diversidade de paisaxes
rurais, de supervivencia da biodiversidade e de segur:idade e soberanía alimentaria están presentes en moitas das
expresións das organizacións sociais
europeas.
Se o actual modelo agroalimentario
da Unión Europea se mantén no
tempo e se amplía cara ós países do
Leste, acrecéntanse os problemas de
seguridade alimentaria · e de perda de
diversidade productiva e alimentaria.
o patrim~nio cultural e culinario de
tódolos europeos continuaría co seu
proceso de de.gradación.

Declaración de principios
Ante
todo isto o Foro Teruel 2001,
4. A aplicación de políticas de axuentre outras cousas, afuma:
das ó sector agroalimentario que non
1. Que os ~entos non son unha
contemplan un auténtico desenvolvemercadoría máis e que o sistema alimento rural sustentable, o valor nutrimentario non pode ser tratado coa
cional dos alimentos e a súa calidade.
exclusiva lóxica do mercado.
5. O desenvolvemento dunha res- · ·
2. O dereito individual e colectivo
tauración colectiva que uniforma os
á alimentación, ó equilibrio nutricioalimentos, sacrifica a calidade e non
nal e ó benéstar alimentario.
atende adecuadamente os grupos máis
3. O dereito dos pobos a producir,
vulnerables, como son os nenos no sisa alimentarse e a executa-la súa sóbetema educativo, os ·enfermos · e os
ranía alimentaria .

................................................................. : .....................................................................................................................................................................·.................................................. .

4. Recoñece o dereito á plena
información sobre os alimentos consumidos.
5. Recoñece unha agricultura con
campesiños, gandeiros, mariñeiros,
vencellada ó territorio, prioritariamente orientada á satisfacción das
necesidade dos mercados locais e
nac10na1s .
6. Considera que os recursos ·xenéticos son patrimonio de toda a humanidade. Que deben ser prohibidas a
biopiratería e as patentes sobre seres
vivos, incluíndo o desenvolvemento de

non pode ~
existir calidade
alimentaria
sen respecto á
diversidade
variedades estériles mediante ·procesos
de enxeñería xenética.
7. Afirma a pluralidade alimentaria
como un elemento significativo da
identidade cultural dos pobos de
-Europa.
8. Esixe que se recoñezan a alimentación e a nutrición como prioritarias
por parte das políticas públic"as. _
9. Esixe o impulso dunha prÓducción agrícola sostible, comprometida
co.a ecoloxía e a saúde das persoas a
curto e longo prazo.
Pro postas:
A cidadanía europea xa non acepta
os enormes custos sociais, económicos,
ambientais e sanitarios producidos pola
crise do actual modelo agroalimentano.
O Foro Teruel 2001 conside~a que a
aliment_a ción é un asunto de todos, e

PROPÓN:
1. Impuls·a-las iniciativas loca.is e as
de cooperación a tódolos niveis, terri-

toriais, institucionais e asociativos que
fortalezan un sister;na agroalimentario
sustentable en Europa.
2. Complementa-la certificación
de calidade dos alimentos cun certificado de explotación sostible (fitosanitarios, abonos, enerxía, auga, biodiversidade·, etc.) e con fórmulas de control
social.
3. Regulamentar adecuadamente a
publicidade e a propaganda en materia
alimentaria· co fin de evitar efectos
nocivos sobre a poboación, facilitando
un meirande control democrático destas.

4. Elaborar unha Carta.Europea da
Restauración Colectiva, que inclúa
unha ética no uso da alimentación e
un programa de actuacións ó respecto.
5. Darlle prioridade ó benestar
nutricional da poboación no momento de definir políticas, especialmente
sanitarias, soc1a1s, económicas e
ambientais.
6. Apoia-las dinámicas sociais e de
mobilización da opinión pública coincidentes na afirmació:q de que outra
alin1entación é ·posible.
Os participantes no encontro Teruel
2001 ·comprométense na articulación
dunha Rede · Europea sobre a
. Alimentación para facilita-la comunicación, a transmisión de experiencias,
de información e de propostas temáticas.
O encontro Teruel 2001 "Outra alimentación é posible", recoñece que as
esixencias _da alimentación humana
requiren un compromiso social amplo,
non limitado por fronteira ningunha.
As políticas económicas, sociais e agrarias non deben atentar contra o dereito dos pobos a defipi-las súas propias
políticas e estratexias sustentabks de
producción, distribución e consumo
de alimentos, garantindo o dereito á
alimentación para toda a pobo~ción,
respectando as súas propias culturas e a
diversidade dos modos campesiños de
producción, comercialización e de xestión dos espaciós rurais.

e············

MULLER EN· BRANCO
SOBRE FONDO NEGRO

Engracia Vida/ Estévez .

A MULLER NA CAMPAÑA

Unha infc rma ción matinal sentoum' n
p la n e

ad ir do orden ador, uncida
idade de catalogala nun

fras11oitarlo e lúgubre pasado. ·Fraga
de.b nde o traslado de "votantes" ás
urna , invocando a necesidade dalgunha "monjita" (sic, sen traducción)

_

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

(!)¿Non aprendeu que tódalas mulleres,
aínda que sexan monxas,
medran, e de.b en perde-los diminutivos propios da infancia? Cando a
vostede lle chaman "Manoliño",
desde fóra, ¿Non percibe un certo
cheiro a, polo menos, falta de recoñecemento á súa persoa? Pois igual.
Temos que evitar estas traicións do
subconsciente que indican que non
estamos totalmente ó día. Hai que se
renovar, non só nas fotografías ...
A prensa local, tamén hoxe, levoume ás escuras. A tradición do San
Miguel de Marín, garda unha danza
de espadas, de exclusividade masculina, que a partir do ano 1951 comparten coas mulleres. Pois agora prop.oñen excluílas, debe ser por maior
fidelidade á tradición, sen ter en
conta que a primeira fidelidade ten
que ser para as persoas. ¿Volverían
eles a moitas das "tradicións" das que
se liberaron nestes 50 anos?
En 'branca e negro un caso da Xustiza
que segue dándonos sorpresas .
Estamos a· agardar sentencia por un

xuízo. Unha noite, na Xunqueira do
Lérez, un señor sentiu berrar a unha
empregada. Correu. Viu outro home
tentando a espir á forza a unha.
muller. Apartouno e deulle un puñetazo. Resultado: dous dentes rotos . ¿É
comprensible que se pida a cadea · ·
para este defensor que non fixo máis
que . axudar a quen o necesitaba? Pois
ó fiscal parécelle que si. Disque se
pasou. E o "presunto" pide un
millón. ¿Non se pasa? Veremos o que
di o xuíz. ¡Que causas pasan!
E outra volta Fraga na caverna.
Despois de tres días de "la monjita"
volve ser noticia pola súa linguaxe.
Agora é a "organización" da "carne"
das mulleres a que inspira a súa oratoria. Logo, sei que alguén, o Sr. Pita,
disculpouno dicindo que se refería ó
cerebelo. Certamente, .se pensa que
coa, e que, polo menos, sospeita que
non o ternos, (o cerebelo). Ipso facto
saiu Alecrín poñendo as cousas no
seu sitio. ¡Menos mal que claro coma
a neve!

Xosé Chao Rego

GUERRA E RELIXIÓN
a

Os estadounidenses están matando e invocando Deus. Tamén o fan os musulmáns,
-pero estes constitúen unha teocracia e todo se interpreta en sentido relixioso. Estados
Unidos, civilización secular, sen embargo, non poucas veces quixo implicar a Deus na
súa traxectoria triunfal. /mas ver superficialmente, a través do caso español, cómo a
relixión e a mesma lgrexa poden xustificar guerras e martes. Se os musulmáns
apuntasen cos seus mísiles a Compostela, non farían máis que baixar do cabalo a quen
leva séculas esmagando mauros.

Outra cruzada
Se xa tiñamos bula pontificia por
combater mauros na Idade Media, o
30 de setembro de 1936 o bispo de
Salamanca, Enrique Pla i Deniel en
carta pastoral declaraba a guerra civil
en marcha coma cruzada_ A case
totalidade do episcopado adheriuse á
causa golpista de Franco. O belicoso
cardeal Isidro Gomá viaxaba a Roma
(19-12-1937) a instancias do mesmo
Franco. O secretario do papa, cardeal Pacelli, futuro Pío XII, amosouse
favorable á causa. Isidro Gomá sentenciaba moi á marxe do Evanxeo La
guerra nQ puede acabar por un compromiso, por un amaño , ni por una reconciliación ... Que se rindan los rojos puesto
que ya están vencidos. No es posible otra
pacificación que las armas. En 1940, sentíndose misioneiro, Franco dixo: Hay
que·recristianiz ar esa parte del pueblo que
-fue pervertida, envenenada, por doctrinas
de corrupción:
Vai asentando a · confesionalidade
do Estado:un Estado "de capelanías".
Sería moi longo . describir tódolos
privilexios que o franquismo outorgou á Igrexa, dos que quedan restos
nas controvertidas clases de relixión e
outras concesións .. A xogada do
nacional-catolicismo rematouna o
papa Karol Wojtila canonizando a
moitos "mártires da Cruzada".

A Virxe do Pilar
La Virgen del Pilar dice
que no quiere. ser fancesa,

que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa.
Foi na guerra da Independencia,
en 1808· cando os exércitos de
Napoleón invadiron España~ -Dous
de Maio- , e os españois responderon
cunha cruzada. da "santa España"
contra a "pérfida Francia". Os ortodoxos conciben a historia moderna
de España coma un conflicto que
nace :qo século XVIII entre o Antigo
Réxime absolutista e a Revolución
Francesa. España foi _identificada co
absolutismo e a retrógrada ortodoxia católica fronte ós que Menéndez
Pelayo chamou os heterodoxos. Aí
está o mito -reaccionario identificando o Antigo Réxime. coa causa
"nacional". No Catecismo patriótico
español,
publicado
por
freí
Menéndez- Reigada acabada a guerra
civil, dinse causas coma esta:

Las principales consecuencias de la
invasión napoleónica fueron dos :
[. .. ] y 2ª: El que arraigasen en
España, mediante los afrancesados,
las ideas enciclopedistas de un liberalismo democrático constitucional,
que tan~os desastres produjeron y
cuya liquidación se está haciendo precisamente en nuestros días: España
había ganado la guerra en el terreno
de las armas, pero la había perdido en
. el de las ideas.

Convido ó lector a que lle siga o
curso a esa España do XIX, que tan
difícil nos puxo o século XX.

e · ··········
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DEBATE ABER 1O

NON HAI BQMBA BOA, NIN VÍCTIMA CULPABLE
(0 DEMAIS E OPINABLE, TODO)

lqu ra manifi stación da ata un mes máis tarde, o dez de outu- ·. IRIMIA,nº 612) lle fai a Daniel
b ur a ru ldad á que somos quen bro, a xeito dunha pobre referencia á López Muñoz polo tratamento que
de h ga-lo eres humanos, o arrequeda dos prezos do café).
este lle deu ó tema na súa columna
piante golp do 11 de setembro condo TRASNO nonº 611 da revista.
Teño para min que a bestialidatra edificios de fondo simbolismo en
de lanzada sobre as <lúas capitais norExcuso apuntar, polo ata aquí <lito,
Wa ington e Nova York, co seu prete;;i.mericanas sÓ' se diferencia das que
o me~ acordo nunha porcentaxe moi
sumiblemente catastrófico número
no día a día acontecen noutros lugapróxima ó cento por cento coa forde víctimas, produciume unha comres do planeta en tres detalles cirmulación do Daniel. Aínda que
plexa sensación, mestura de rabia e de
cunstanciais, que nin engaden nin entendo que fira algunhas sensibiliimpotencia. Sensación á que nos días
restan calquera elemento notable a dades, respectables dende logo, polo
seguintes se lle xuntou un cab~eo que
súa · cualidade de absurda e cruel ton aparentemente frívolo e, posible-' .
foi· indo a máis polo que ía sentindo
inxustiza: o impacto emocional da mente máis ca nada, por non gardanos medios de comunicación coma
transmisión secuenciada en directo, e las formas no que a estas alturas· se ten
unha utilización da traxedia, con
reiterada a xeito de sobrecolledoras por corrección esixible en cuestión
tódolos recursos da espectacularida- ·
martelad;is; a concentración dun moi
tan sensible como a do terrorismo.
de, da manipulación das imaxes e das
elevado número de mortos, dificilCritica tamén Carlos Baliñas a· foto
emocións, maiormente nas pantallas
mente calculable, nun espacio e nun
da
portada do mesmo número (IRIdas televisións, que, por outro lado,
tempo moi limitados, e, sobre todo, a MIA, 611). Ten a súa razón. Podería
lanzaron á escuridade do esquencesorpresa do incrible, do inesperado
ben ser outra. Os Estados U nidos,
mento outros dramas non menos
dos o bxectivos no mesmo corazón coma toda · sociedade complexa.,
sangrante que ata o mesmo día tiñan
dos USA.
amosa unha realidade, digamos polié- ·
ido alarmantes noticias (penso agora
Non me chamo u a atención, e
na vaga de fame negra que está á
drica, capaz de ser simbolizada con
azoutar á xente de Centroamérica seguro que como el dicía non ha secalquera das ·SÚas diferentes facianas .
por mor da eca, e que non voltou ós la única, a crítica, moi dura, que Máis aínda nesta ecasión, que n on
prin ipai m dio de comunicación
Carlos Baliñas Pérez (Debate aberto .- faltaron imaxes impactantes de abon-

_

Mariano Guizán
do. Foi a do soldado ~on careta antiUSA enriba das costas de cada cida. gás. Pero ben puido ser esa imaxe . dán de Estados Unidos.
dolorida dunha muller afroamericana
En canto á oportunidade do _titular
que perdeu amigos e familia no aten-- de portada -¿Por que nos odiarán?- só
tado; ou a dos inmigrantes do
dúas citas:
· Porriño e de Valdeorras, traballadores.
Cando asente o polvo, é esencial que
nas fachadas dos rañaceos de
Estados Unidos se .propoña seriamente
Manhattan. Ou, mesmo, a dun home
examinar por qué esas persoas -persoas
novo que seica a penas caeu a segunda
intelixentes- estaban díspostas a face-lo
torre colocaba enriba dun banco da rúa
unha pila de fotos con imaxes borrosas da
explosión. Vendíaas a vinte dólares (El
País, 16/9/2001) : Calquera valería
para o caso·. Porque os. USA sori así;
coas súas grandezas e coas súas miserias. Coma calquera outro país. E, en
canto ós america~os, o americano
medio, pola propia idiosincrasia,
poden resultar máis ou menos cho-·
cantes, caer máis ou menos simpáticos, unas veces si e outras non,
depende; coina calquera outra xente
que teña diferentes costumes ca nós.
Pero non vexo no artigo do TRASNO que Daniel López os mida a
extraordinario esforzo de preparar un atatodos pola mesma talla: gringo de
que tan diabólico e brillante e a sacrificar
. merda ... cabróns norteamericanos, vellos e
palas boas a súa propia vida (Robert
novas, ricos e pobres, brancas, hispanos e
McN amara,
Conselleiro
d.e
negros ... E, menos aínda, que bote as
Seguridade N acional co Presidente
responsabilidades da política exterior,
J.F.Kennedy.- El País, 16/9/2001).
arrogante e prepotente, dos gobernos

Os atentados
contra dos
Estados Unidos .
p.roceden tamén
da súa arrogante
política externa

M

<
E

-w
-

p

R. E

s o

D

D

E

o

M

Os atentados contra dos Estados
Unidos proceden tamén da súa arrogante
política externa e da súa falta de atención
ante a opinión pública mundial. Hai
exemplos recentes suficientemente ilustrativos, como o rexeitamento do Protocolo de
Kioto, o rexeitamento á . creación do
Tribunal Penal Internacional, o rexeitamento á convención que prohibe as minas
contra persoas, a súa cabezonería co escudo antimisís, que r:zmeaza con relanza-lo
rearme nuclear, a arrogancia con que pretenderon marxinar .durante anos ás
Nacións Unidas, ou a súa excesiva complacencia co lobby xudío (Mario Soares,
Ex-Presidente de Portugal e actual
parlamentario europeo.- El País,
11/10/2001).
Certamente non son razóns que
xustifiquen o sacrificio de vidas
humanas. E nin tan sequera me atrevo a afirmar que fosen o motivo
directo da acción terrorista. Pero
denunciar estas -que alguén calificou
como as causas das causas- e outras
semellantes, das que por certo non se
pode responsabilizar unicamente ós
Estados V.nidos, coido que é un
deber de humanidade e de xustiza
con tódalas víctimas de tódolos
absurdos.
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COMUNICADO
+ Un ano máis a Delega~ión Diocesana .de Misións convoca á
colecta do día do DOMUND.
+ Un ano máis, a pesa~ das reclamacións feitas noutros anos, acaban de publicar a
memoria Anual, sen respectar a toponimia oficial
de Galicia. Estes son algúns exemplos: RIANJO, MUJÍA, IRIJOA, DEIJEBRE.
+ Ante esta falla de respecto á nosa lingua, e ante a continua
indiferencia mostrada polo Arcebispado de Santiago e a súa
Delegación de Misións, ante a falta de incoherencia co principio
de que toda acción pas~oral debe encarnarse na .propia cultura
PROPOÑEMOS
Que este ano non ingreses a túa contribución ó DOMUND na Delegación Diocesana de
Santiago. Podes desviala á Delegación Central das Misións (Nº de conta ·do Banco Central-Hispano
de Madrid. 0049/0382/91/2110076532).
Que escribas unha carta protestando por este feito a:

ARCHIDIOCESIS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Sr. D. Julián Barrio
Arcebispo de Santiago
Praza da Inmaculada 1
15704 . Santiago
O modelo pode ser:
EU.~~~~~~~~~~~~~~~

Cristián, dei:itro da Diocese de Santiago
COMUNÍCOLLE
que este ano non realizarei ningunha contribución ó DOMUND,
nesa Delegación Diocesana, como protesta ante a falla de
respecto á miña persoa, que ano tras ano manifestan coa
Publicación da Memoria Anual. Farei o ingreso directamente
na Dirección Central.
Sinatura
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Xesús Ferro Ruibal
CRONICA
GALEGOS DE POR VIDA NO COUTO MIXTO
-SEGUE A CAMPA·ÑA
Non tódolos galegas saben
aínqa que na raía seca entre
Galicia e Portugal houbo unha
república
independente
ata
mediados do século XIX, que se
chamaba o Couto Mixto. Era un
conxunto de media ducia de
parroquias que se gobernaban· en
réxime democrático de concello
aberto, que estaban exentos de tributos e de servicio militar tanto a
· España como a Portugal e que
tiñan outros privilexios, coma o
· dereito de asilo, que as convertían
na práctica !lunha república independente, con dereito ademais a
adquiriren a nacionalidade española ou portuguesa, de xeito que
unha casa (ou parte dela) podía ser
de España e outra de Portugal. A
súa actividade era basicamente o
contrabando, coma Andorra ou
San Marino, hoxe Estados indep endentes. Gardaban os seus
documentos e cousas de valor
nunha antiga arca que tiña un
fecho de tres chaves, e que, polo
tanto, só se podía abrir e pechar
coa colaboración dos tres representantes elixidos polo pobo e
depositarios desas chaves. A arca
estaba (e está) na igrexa de
Rubiás.

Cambedo e Lama d' Arcos e do
lado español Rubiás, Santiago e
M·eaus.
Be~, pois o pasado 29 de_setembro, día de san Miguel, san Gabriel
e san Rafael, unhas cincuenta persoas de toda a provincia: de
Ourense, (e algúns profesores das
Universidades de Santiago e Vigo)
asinaron na igrexa de Rubiás, no
Couto Mixto,
o documento
notarial polo que declaran que o
galego é súa lingua, a lingua que
queren que os acompañe toda a
vida e piden solemnemente que,
cando lles chegue o momento de
pasar á outra vida, todo ·o que os
seus familiares teñan que facer
-(funeral, necrolóxicas, lápida ou o
que for) sexa feíto en galego; e
que, se alguén_ tenta impedilo, que
fagan valer a súa vontade de recibir sepultura en silencio. Tamén
asinaron varios veciños do Couto,
entre eles dous sacerdotes. O acto
contou ademais cun recital poético e un concerto da Coral
Polifónica
do
Casino
do
Carballiño.
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Pode ser triste ter, que facer un
documento" notarial para isto, pero
a verdade é que a tensión que
neses momentos viven os familiares fai que caían nas mans das
funerarias que de oficio fan todo
en castelán e tamén nas dalgúns
sacerdotes que se negan a rezar. en
galego polos defuntos, como
aínda aconteceu rec.e ntemente no
tanatorio de Pereiró en Vigo.

Cando os franceses invadiron
Galicia entre o inverno de 1808 e
xuño de 1809~ entre as moitas falcatruadas e sacrilexios que cometeron, cóntase a violación ·desa
arca e a queima de . boa parte dos
seus documentos. E en 1864
España e Portugal decidiron eliminar esta reliquia política, ampaPero . este documento ·non é
rados nas irregularidades a que
daba pé dos dous lados, e do lado unha cousa triste. Se alguén mira
portugués quedaron Souteliño; · a letra miúda da póliza de seguros

do seu coche ou a dun seguro de
vida, verá que nel quedan atados
os máis mínimos detalles
o
prezo das atencións a unha persoa
falecida. Nada se di da lingua en
que todo ·iso se fará e que, chegado o caso, moitas veces resulta
estridente coa conducta lingüística que definiu esa persoa durante
a súa vida. Iso si que é triste.
Xusto é, polo tanto, que en documento notarial (ou no propio testamento) os que somos galeguistas
deixemos constancia de que queremos chegar ás mans de Deus 'eJ;J.
lingua galega. Porque Deus é .listo
e tamén entende o galego. Un testamento non é cousa triste: é un
acto de previsión e de amor á vida
que Deus nos deu e que continúa
nas persoas quemáis queremos.
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Ás cincuenta persoas que asinaron no Couto Mixto, súmanse
outras tantas que proximamente
van realizar un acto semellante en
·terras do Carballiño. Espé.rase
poder facer un en Lugo e outro
en Pontevedra proximamente.
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Lidia e Valentina . O CANTAR DO IRIMEGO

De parranda por Oleiros
Desta volta ímonos valer da súor dos outros e aproveitarmos, xa de paso, para
agradece-lo traballiño que fai xente desde servicios de normalizació~ de escalas, concellos, etc. que, modestamente, loita polo espallamento do noso idioma. Charo Rilo é unha destas
persoas que nos vén a cabeza;
ela, unha vez máis, envíanos
unha mostra do traballo que
levan a cabo no seu colexio,
desde ali están a tentar conservar e difundí-la fala tradicional de Oleiros que, no
fondo, é a nosa fala, a fala de
todos, . coas peculiaridades
propias da zona, que a fan
"Oracións de burro non chegan ó ceo"
súa, pero que nós de Cedeira,
Ribademar, Muimenta, Boimorto, Recesende, Lagoa ... as podemos adoptar e
nriquecer así o noso idiolecto. Pretende-la recuperación das estrucuras propias que están substituídas por outras alleas é un labor moi importante e moi
laudable. Esta xente, ademais de corrixir expresións incorrectas e loitar polo
uso do noso idioma, quere que os galegas cheguen ó bar e pidan "café negro"
non" café solo" .
Animámosvo a traballar nesta liña, a recoller expresións propias do galega
qu aínda
ns rvan os vellos e difundilas nalgún órgano adecuado (folla
uial, tabol iro de anuncios dunha asociación veciñal ... ) para que cheu n
ñ c m nto d todo o mundo e, sobre todo facer uso delas, a ver se
a ini iativa cr a, unha conciencia de recuper~ción. Por exemplo, Charo e
eus compañeiros tomaron nota de expresións como:
-Pedir papas: pedí-la solución.
-Fuxir a lume de carozo: fuxir moi rápido.
-Poñerse coma un pito: mallarse moito.
-Nin arre nin xo: non se decide nin para <liante nin para atrás.
-Estar coma un chourizo: moi moreno.
-Facer del un pandeiro: utilizar a algué~ como se quere.
-Ser dun tempo: ter máis ou menos o mesmo tempo.
Estas están bastante estendidas na fala, pero outras xa non se escoitan tanto,
ou alomenos a nós :fansenos menos coñecidas, pero ¡aí está!, de hoxe en <liante tamén as faremos nosas. É o caso de:
-Fíxolle a boca un frade: din de alguén que anda pedindo sempre cartas.
-Pedidos de burro non chegan ó ceo: clise ante alguén que nos desexa mal. (Na
miña terra clise "oracións de burro .. .").
-Non dá nin a merda que caga: é moi agarrado.
-Estar escarnado. con alguén: ~star á mal con alguén.
- Vaiche na misa: hai moito tempo qu~ paso u algo. (Na miña clise "¡vaiche
boa Noia!").
-O meu can pillou unha mo~ca, ¿cando pillará outra?: clise de alguén que preume d algo que lle saíu ben.
B n pois aí queda o conto. Confiamos en todos vós para que lle deades uso
ta expr sión e que tentedes face-la lista MOITÓ máis longa. ¿Tendes
algunha ux tión? Tam/ n confiabamos de boa gana en que nos enviasedes
aporta ión ... Gracia , Charo.
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1. Cada vez o Irimego
pra ter algunha noticia
bótalle unha ollada ó mundo
e outra á nosa Galicia.
2. Dende hai máis de mes e medio
noticia única: a guerra
e moita xente, ferida
derrotada chora e berra.
3. O pobo estadounidense
sedento anda de vinganza ·
e a multitude, o macabro
baile da morte danza.
4. O Tío Sam pasa o día
profundamente humillado:
a gran potencia mundial
non dá a derrota tragado.
5. Radio e mais televisión
son territorio ocupado
e os mesmos xornais manteñen
ó pobo desinformado.
6. Coma se fose unha guerra
entre o cristián ·e o mouro
tómase axiña partido
polo capital, o ouro.
7. E os gobernos europeos
cun celo que nos abraia
danlle o seu apoio ós ianquis
pasando un pouco da raia.
8. O señor Bush, impotente
fachendoso e chulo brinda
cal° se fose o mesmo Deus
por unha xustiza infinda.
9. Os árabes musulmáns
tras séculas de oprobio
viven mirando a Occidente
con carraxe e con odio.
10. Vén de séculas a loita
que se argallou, polo visto,
pola xente de Mahoma
seica contra o mesmo Cristo.
11. Certamente que a revancha
do Islam é algo forte,
mais o pobo· árabe leva
séculas de aldraxe e morte.
12. E vostede ¿por quen sae?
¿Non· lle parece máis nobre
có porvir do Capital
a miseria do Sur pobre?

