Un é quen sementa e
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Daniel López Muñoz

EplTORIAL PARA MARIÑEIROS
NOS Os países nordicos apenas comen peixe. Pero
pescan. E moito do peixe do que matan vai para fariña,
para pensos de animais. Velaí unha diferencia.
Os países do norte de Europa, ademais, non teñen xa
apenas pesca artesanal, comunidades pesqueiras, cultura
e sociedade mariñeira. A súa flota é moi moderna,
grandes buques, superarrastreiros e supercerqueir~s
cunha capacidade de extracción impresionante. A pesca
non é para eles unha cuestión social, · senóh só
económica. Na opinión pública pesa moito máis un
ecoloxismo .simplista e urbanita ca unha actividade
mariñeira tradicional.
Cando o conflicto do bonito enfrontáronse dous sectores pesqueiros distintos: un de pesca selectiva, artesanal, que empregaba a moita xente, o noso. E outro
modernizado,
con
pouca xente a bordo e
métodos cómodos e
non selectivos, con1.o
as famosas volantas de
deriva. Se comparasémo-los sistemas de
captura de peixes
peláxicos . -sardiña,
arenque, xurelo,. .. - do
norte e do sur, a conclusión sería moi
semellante. A sardiña,
a e ben tratada, é parte da nosa vida: sabemos
p cala - a pesar dos dinamiteiros- e parécenos criminal
pillala ·con chuponas e facer dela fariña para parcos.
O noso · mercado, como consumidores de peixe é
. gorentado polos países do norte que nos colocan a súa
mercadoría. Pero, en contra do espírito do tratado de
Roma, o nosos barcos desde que entramos en Europa
nunca tiveron acceso en condicións de igualdade ás súas
augas.
Hai tempo que un dos grandes desaños está en recupara-la riqueza das nosas augas interiores, da nosa pesca
d baixura. Para iso fai falla crear unha nova flota, controlada, formada, capaz, en condicións laborais dignas,
... P ro co Plan Fishler, que recortará axudas á reno-:
vación da flota, a cousa está complicada. Perdeuse
<lema íado t mpo.
principios medioambientais que esgrime o
omi ario Fishler on moi encomiables, pero
d magóxi . A flota que máis recortes sufriu de
Eur pa - ¿do mundo?- no últimos ano para adaptarse
á dir tri e da Comi ión foi a galega. E no fondo ,
ara a galería, hai outros
d trá do argun1. nmto
E p remo qu d ta volta haxa acordo e
int re
t d
pr
n m ma dirección.

O TRASNO ARRIMAR ARRIMEIME·

Aínda nos estamos a preguntar os que tem~s menos
espabilación, que matrácolas quería dicir un alcalde da
provincia de Pontevedra, cando o das Cár:p.aras agrarias,
nunha cea organizada a favor do sindicato este ·dos
agricultores que chaman xóvenes, que polo título debe
vir sendo o de criadores de xuvencas.
O caso é que entre xamón, queixo do país e viño
dunha denominación de orixe controlada -e ben controlada como debe ser:..., o ·señor alcald~ foi collendo a
palabra como sen querer, e ~o aquilo de que había
que deixarse de trangalladas e arrirnarse ó sindicato dos
que nos poden dar algo.
Ata agora un arrimábase á criada do cura, á irmá do
alcalde, ó sobriño do cacique e ó veciño da amiga do .
señor ese que
veranea onda o
conselleiro, pero
a un sindicato
2 aoÉ HALA CA.RA ~L~
A TOPO HOXE._. D. L1 BoR1 o•
.
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especializado en
xuvencas ou no
que lle . cadre,
non lle acae ben .
o do arrime coa
súa regra de
o uro: eu sonche
guiadiño e ti miras
polo meu. ¿A que agasallo se referiría o locuaz alcalde?
Será, será ¿un punto de luz? ¿Un asfalto ata o cortello
dos porcos? Ou se cadra unha axudiña con cargo ó
Leader, Proder ou Repañoter. Ou, ¿por que non?,
unha manciña co da oposición da rapaza ...
O de arrimarse é toda unha filosoña. Vamos, que nesa
palabra resúmese unha forma de entende-la política e
· a vida enteira. Hai quen leva arrimandose desde antes
de ter fala . E o arrimado puro é terrible: agatuñador
nato que ve a realidade en forma de pirámide,
esmoleiros cos de arriba, implacables cos de abaixo.
E cando un se fai grande -e perde a inocencia- ve gu~
é .unha filosoña que traspasa as fronteiras da idade, da
clase, da ideoloxía e da crenza. E que aÍnda que o propio é que se predique con grosería desda a dereita cavernícola, como o caso que nos ocupa, danse casos en
todo grupo ou organización onde se cheire que hai
posibilidades de figurar, medrar e situarse, a ser posible,
sen dar pancada e sendo ciumentos defensores dos
dereitos propios e dos deberes alleos.
Afortunadamente hai quen ve a realidade en horizontal e quen, onde hai arrime, pon dignidade, e onde hai
ascensor dunha praza pon unha escaleira enorme na
q;ie poden subir moitos; organizados, solidarias, libres.
¡Animo Lidia!
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lo eco

A PALABRA

Manolo Regal

Mt 9, 36-10, 8

TRA-LOS PASOS DE XESÚS

Pero, vendo a multitude, sentiu unha fonda compaixón por

Gracias, Xesús, por andares no medio do pobo pobre,

ela, porque estaban todos dererados e esmorecidos coma

por teres sensibilidade,

ovellas sen pastor. Entón díxolles ós discípulos:

por te doeres da xente, de nós, de min,

-A anada é ben boa, pero os xornaleiros son poucos; así que

que andamos derreados e tristes, apagados.

rogádelle ó dono da colleita que mande xornaleiros á súa

Gracias porque non te cruzas de brazos,

ceifa:

poste a funcionar con poder

E chamando os doce discípulos, deulles poder para botaren os

para cega-las fontes de calquera tristura:

espíritos malos e curaren toda enfermidade e doenza. Estes son

para iso está o Deus no que ti crías.

os nomes dos doce apóstoles: o primeiro Simón, chamado
Pedro, e mais André, seu irmán, Santiago o do Zebedeo e mais
Xoán, seu irmán, Felipe e Bartolomeo, Tomé e Mateo, o
recadador de impostas, Santiago o de Alfeo e mais _Tadeo,
Simón o Zelota e Xudas lscariote, o mesmo que o entregou.
A estes doce mandounos Xesús con estas instruccións:
-Non vaiades aterra de pagáns nin entredes en vilas desamaritanos; ide máis ben ás ovellas perdidas da casa de Israel. E
mentres camiñades proclamde que xa chega o Reino dos Ceas.
Curade enfermos, resucitade mortos, limpade gafos, botade os
demos fóra. E xa que de balde reibistes, dade de balde tamén.

Gracias porque segues chamando a xente,
a min tamén, se cadra,
porque segues chamando sen selecciona-los mellares,
ó chou, alí onde a pequenez se abre ó misterio do teu amor,
non só homes coma daque la, homes e mulleres,
para a tarefa diaria da irmandade.
Gracias polos que andan

~

fan camiños,

polos que saen diariamente ó encontro de outros
coa xustiza coma norte
e coa paz coma regailo,
coa gratuidade coma arma e coa pobreza coma recompensa.
Gracias porque non pos límites ós nosos pasos,
ó naso corazón , ás nosas mans,

A CLAVE

]·

Francisco Xabier Martínez Prieto

Como ovellas sen pastor

porque xa se acabou iso de xudeus ou samaritanos,
de españois ou marroquís,
de catól icos ou protesta ntes,

A comunidade de Mateo vive nun clima de descontento cos líderes

de norteños e sureños,

político-relixiosos (lembremos que ambas dim~nsións estaban moi

porque_todos somos un

relacionadas nunha mesma) de Israel. A corrupción do xefes do tem-

no soño da irmandade pllanetaria, g:lobalizad!a

plo decepcionou a moitos xudeus, que tomaron camiños semell.antes

á que nos·convocas nesta mafiá nova de primavera.

ó de Oumrán. A imaxe bíb lica de Num 27, 17 e de 1 Re 22, 17 é rec-·
ollida polo autor para poñer de manifesto ese malestar e desilusión
dun _pobo desorientado, que permanece nunha búsqueda dando paos
de cego. "A anada era ben boa, pero os xornaleiros eran poucos''. Ouizais Alonso Shoeckel nolo transmitiría baixo a expresión do Mio
Cid: "Oh que buen vasal lo si hubiese buen Señor''.
A pro posta de Mateo non se fai esperar: rem ítenos ó Señor e a un ha
lista dos apóstolos, propi·a dunha tradición.
Sen embargo, non esquezamos que Mateo se atopa na primeira parte
do seu evanx'eo. Aínda non hai nel unha visión universa l da salvación
e, polo tanto, a idea que se propón é .aínda dirixida ó pobo xudeu:
"Non vaiades a terra de pagáns nin entredes en vilas de samaritanos''.

e··············· ··
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DÍA DE GALICIA .EN EUSCADI, o 9, convoca

a ~odolos centros galegas naquela nación·, onde cada colectivo ofrece o mellar da
súa xenerosidade e creativ.idade. Neste ano van ser acollidos en Vitoria co pregón de
Susana Seivane. No 2001 foi o Centro de Barakaldo, no seu primeiro centenario, o
qu~

recibiu a homenaxe coa "andoriña"; neste é o alcalde desta cidade, que colabora

intensamente con este centro, mesmo dotándoos dunhas fermosas ínfraestructuras
coma o entorno do Centro na Rúa Galiza onde podemos disfrutar dun hó,rreo

edesta

escultura dedicada a Rosa lía de Castro e Castelao, obra do c;:anteiro ·de Pontevedra
Adrián Otero con esta adicatoria: "Galicia, ao pobo de Barakaldo co gaJlo do primeiro
centenario do Centro Galega ... ;';

JODV WILLIAMS fundadora da Campaña Internacional para a
Prohibición de Minas Terrestres vai falar
na Fundación Barrié de la Maza da
Coruña o 25 de xuñ'o (981221525).
Unha das dez mulleres Nobel da Paz

(1997) é un ha loitadora contra as ·mi nas
antipersoais e non parou ata que convericeu ós gobernos para que prohibisen
o seu uso. Traballou er:i ONG en
Latinoamérica e denunciou a política de
EEUU neste continente. Pero as minas
seguen a fabricarse e utilizarse. Na ocupación soviética de Afganistán
rnlocáronse 10 millóns destas minas que

A MARCHA CONTRA
CELULOSAS, o 9, convocada

xa mutilaran no 96 a máis de 63.000

pala Asociación para a ·Defensa da Ría

mans a· súa manutención. Aínda hoxe o

cabezas de familia que tiña.n nas súas

de Pontevedra, quere desenmascara-la

800/o dos mutila9os atendidos pala Cruz

publicidade enganosa que están a face-

Vermella son a causa das minas (700/o

los novas danos de Ence despois da súa

son civís, 70/o mulleres, '100/o nenas ... ). Só

privatización. Unha campaña de imaxe .

d.esminar Bosnia levará polo men.os 80

mentres seguen contaminando cos seus

anos.

verquidos a saúde dos veciños e do
medio por aire, terra e mar. Os veciños e
11

lación no 1968 lóitando contra estes

A
.E SCOLA POÉTICA DO SEMINARiO DE
MONCOÑEDO" xa foi suxerida para o "Días das Letras 2003"; estamos a

almacéns de cloro p¡Ha face-la pasta de

asistir ó seu recoñecemento coma un fito no panorama literario, sobre todo pola pro-

papel. Na foto, dous escaladores de

moción estéti.ca que fan das causas máis sinxelas da vida e da natureza e polo seu

Greenpea ce colocando nunha grúa a 30

cerne humanista debido á formación do Seminario. Un. deles, Crecente Vega, xa leva

metros unha pancarta contra a contam-

anos coma candidato e, para que sexa mellar coñecido e ·estudiado, Félix Villares.

os ecoloxistas levan desde a súa insta-

inación de Ence.

Mou~ei~a, ha foto, non para de agasallarnos con materiais e ferramentas para convi-

darnos á súa lectura. Agora publica en Toxosoutos: Xosé Crecente Vega, biografía
·densa na que podemos saborea-lo celme da súa lírica, polo que foi agasallado co premio "Cidade das Luces" de Ferrol.

· Alfonso Blanco Torrado
.....................................................................................................................................................................................................................................................-. .................................... .

A EXPLOTACIÓN DOS NENOS chega

a extremos arrepi-

antes en empresas de material deportivo como o que están a lucir neste Campionato
Mundial de Fútbol. Por exemplo, o primeiro fabricante mundial, Nike, que en Indonesia,
na fot?, e noutros países ten 500.000 traballadores, moitos deles nenas en plantas
subcontratadas con menos de 200 ptas. por xornada esgotadora para persoas que nin
sequera poden alimentarse con eses cartas. En cambio, pagan millóns ós e ás deportistas e equipos que lacen nos seus carpos ben fornecidos a súa publicidade e nos seus
productos ternos que paga-la marca ben cara.

Do 19 ó 23 de xuño ten lugar en Silleda
o Salón da Alimentación do Atlántico,

SALIMAT,

que é un escaparate

das máis de 2.747 empresas alimentarias que hai en Galicia, desde as 437
dedicadas ás bebidas, as 197 cárnicas e
ou as 167 de transformación de peixe
ata ás só 4 de conservas de froitas e
hortalizas. Este encontro acae cando
están a coñecerse moitos dos alimentos
transformados con transxénicos, máis do
600/o, case todas marcas coñecidas que
mercamos no supermercado a ·carón da

A FOLGA XERAL, o día 20, contra o decretazo da

casa. Os cidadáns teñen dereito a sabereforma do desem-

prego responde á involución que está a vivirse na resposta do Goberno ó paro crecente: ·
o abaratamento do despido, forte restricción ó traballo de mulleres e mocidade,
recorte das prestacións, etc. Mentres o paro segue a medrar, só nos 3 prinieiros meses

la composición dos alimentos que están
a a mercar e cáles son as súas repercusións na saúde, pero as leis non están
a protexer ós consumidores.

· do 2002 un 300/o en Galicia (tres veces máis ca no resto do Estado) e perdéronse
18.000 empregos. No naso país no que a poboación activa xa é moito menor que nos
oufros pobos da Península, o paro tam.én os supera: o 13,420/o fronte ó .11,470/o. Todo
isto abriga a ·urxir unha política social a pral de tantas familias que están a sufrir esta
desfeita laboral.

o ·V

CONGRESO DE SAÚDE MENTAL ten lu_garnestes

días na Coruña e obríganos a lembra-la importancia deste eido da nasa saúde moi
esquecido palas administraciór:is, sobre todo na xente maior que son maioría neste
paísJ pois o 250/o dos maiores de 60 anos sofren algún trastorno psíquico e case non
hai unidade para diagnosticalos e curalos, nunha sociedade que os marxina á soidade.
Este tramo de . idade acubilla un has patoloxías específicas que esixen un trata mento
que non teñen nun hospital xeral. Por isto o desfase que hai na sanidade. Só existe un
centros psiquiátrico para os máis vellos en Santiago que dirixe Raimundo Mateas, na
foto, .coordinador de Psicoxeriatría da Universidade de Santiago.
e ················
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POLITICA

Tintxu

POLÍTICA PESQUEIRA

f~GAL€RIA~

~ARGAD€LO~

~ 27891 CERVO (Lugo)

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

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

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

~. Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~t Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 310 48 30

(f Habana, 12
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

A Política Común de Pesca proposta pota Comisión Europea vén
senda un capítulo 11Jáis das ambigüidades e contradiccións nas que
se move a política mundial. Nun momento en que se fai bandeira de
globalización da economía e de liberdade absoluta do mercado,
organizacións internacionais, supranacionais e -estatais defenden
dereitos propios con multitude de recursos, legais ou non.

Hai trinta anos os mares eran libres e os estados controlaban unicamente
as augas litarais próximas. Pouco a pouco cada estado foi impondo limitacións
dentro das 200 millas máis próximas ás costas. E esa situación foi aplicada 12ola
Unión Europea desde que se puxo a ordenq.-la súa política pesqueira~ que tivo
como un dos seus primeiros obxectivos protexerse fronte á nasa flota cando.
España entrou no Mercado Común.
Pois ben, cumpridas as duras condicións nas que España accedeu á chamada Europa azul e as medidas dos últimos anos tendentes á reducción desa flota
(causa que non fixeron varios países nórdicos, que aumentaron a súa capacidade pesqueira) agora a UE quere impoñer novas restriccións, aplicables a
todos, ós que cumpliron antes igual cós que non. E n'on se ten en canta, por
exemplo, que España siga senda importadora de productos pesqueiros, que os
nasos barcos recollen peixe para consumo humano (e non simplemente para
facer fariña de peixe, para alimentación animal), ou que haxa zonas como
Galicia fortemente dependentes deste sector, sen alternativas para o persoal
ocupado nel.

~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981-353714
Fax:
981 - 35 37 16

(t

Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913

~ 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 - 429 37 43
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99

«t Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918
~ Praza

de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax:
982 - 41 60 33

··············e

Aplicando a óptica do libre mercado que proclaman os poderosos. (aínda
que lago apliquen fortes rnedidas proteccionistas contra a importación dalgúns productos) os nasos barcos deberían poder pescar en tódalas augas da
Unión Europea, en pé de igualdade. E non habería que admitir subvencións e
axudas precisamente por deixar de pescar, como non se aceptou no seu día
que a Unión Europea aportase importantes fondos para acordos con terceiros
países para que permitisen seguir pescando nas súas augas .
Por outra parte semella un tanto ridículo que unha administración tan
desenvolvida como a europea non dispoñía de datos máis fiables sobre o nivel
de stocks de peixe nin sobre as capturas e descargas destes productos. En fin,
unha pena, que nos leva a outra nova crise dun sector tan sensible da nasa
economía.

MULLER

Engracia Vida/Estévez

DE SAFIYA A NEVENKA
PASANDO POR SEGOVIA
Lapidando adúlteras e culpando as víctimas
Pensaba que a miña primeira
colaboración desta nova etapa ía
ser a de comparti-la lectura dun
libro. Pero gardareina para a próxima, porque hoxe a realidade chámame a. Ol;ltro tema, reiterativo, e
que va1 lembrar escuridades
pasadas, aínda que a nova luz
quere abrirse paso. Un paso da
denuncia á acción.

home defendéndose: "ela tivo máis
relacións ca el" ... E iso pensa que o
desculpa, o que quere dicir que
non conta tanto a vontadé da
muller en aceptar ou non unha
relación, senón o seu ritmo de
encontros ... ¿Pode seguir nun
ca,rgo público un ser así? ¿Non
podemos facer algo?

Omisións sonadas e outras
barbaridades

Milleiros _de cartas e a mobilización · da opinión pública,
gañaron <lúas batallas moi importantes: a supresión da lapidación
da nixeriana Safiya; e a "retirada"
do Fiscal de Burgos pola forma

Outro tema: Cando morreu
Carlos Casares, un xornal pediu a
opinión, mellor <lito os sentimentos -era nas horas seguintes- de
dezasete persoas, casualmente, '
todas do sexo masculino. Eu
de tratar a N evenka no xuízo · escribinlles para a sección de
contra ó alcalde de Ponferrada.
"Cartas ó director" preguntando se

É dicir, que se non só denunciamos falando entre nós, senón
que actuamos cos medios de que
dispomos, poderiamos lograr algo
máis. Xa sei que é máis <loado
falar ca escribir, pero non cabe
dúbida de que .é máis efectivo dala vara.
Agora ternos novas frontes: hai
outra nixeriana no mesmo perigo
de ser lapidada polo mesmo
motivo. Amnistía Internacional
xa está na recollida de sinaturas:
amnistiapornigeria. org
O
de
N evenka , a pesar. dos modos
máis moderados do novo fiscal,
ten moi mala cor. A pena pedida
e a condena final foron mínimas.
Pero o peor é a linguaxe dese

non había mulleres capaces de
expresar tamén o seu sentir. A
calada por resposta. Nin a publicaron. Por parte do xornal
repítese moito este trato ás
mulleres. ¿Faríao igual se protestasemos moitas máis cada vez?
N outro xornal, eclesiástico
desta volta, saíu hai un mes un
"artigo inxurioso para as mulleres,
querendo defende-lo celibato
para o sacerdocio, non se lle
ocorreu máis que expresa-lo que
, pasar se casasen..." aumenpo d1a
taría a prostitución e as saídas do
armario" (s_ic) "e non digamos, se a
muller lle saía ra" .. .ou ".os fillos drogadictos ou prostitutas" ... · (sic)
¿Como non hai sensibilidade na

dirección para "censurar" esas
expresións ofensivas? Aquí en
Pontevedra, houbo un compromiso de protesta. E fomos varias
as que o denunciamos. E no
número seguintes vemos con
agrado que se piden desculpas.
Pero teríamos que saír ináis do
silencio, ou da soa rebelión interna ...
En fin, se se vos ocorren outras
accións, podedes comunicalas.
Hai quen aínda non cae na conta
das palabras e actitudes que son,
de feito, ofensivas e discriminatorias, e cómpre abri-los olios.

e ······· ·········
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CONVERSA CON FERNANDO ACUÑA DA CJG
En poucos días a aparente "paz social"rebt:Jntou. O desencadeante dun conflicto que vai
levará primeira folga xeral contra o goberno Aznar foi a reforma da protección social
por desemprego, reforma que abunda na mesma liña liberalizadora: diminuí-la
protección, enfraquece-lo gasto social, ser menos proteccionista para, segundo predica a
doutrina neo/ibera/, incentivará xente, desenmascarar a falsos parados .e mobiliza-los
desempregados na procura de emprego. Pero -a mobilización que de momento está
asegurada é a do 20 de xuño. Conversamos con Fernando Acuña, Secretario Confedera/
de Relacións lnstitucionais da C.l.G., sobre o significado que o
sindicalismo lle dá a esta convocatoria.

O goberno acaba de aprobar
vía decreto-lei, por sorpresa, a
reforma do desemprego ¿que
opinión che merece?

mil millóns de euros (medio billón
. de pesetas), non parece . que corra
presa unha medida restrictiva.
Por outra parte, consolidar esta
rebaixa dos dereitos. das

Penso que, vista a prepotencia do
Sr. Aznar nos últimos tempos, a sorpresa non é grande. Pero é un xeito
de actuar impresentable, ademais de
ilegal. A Constitución reserva a vía
do Decreto-Lei para casos de extraordinaria e urxente necesidade e,
ademais, en ningún caso pode afectar
a dereitos elementais da cidadanía,
como é o caso. Dende lago, cun
uperavit no sistema público de protección por desemprego duns tres
··············e

p~rsoas

.en

paro pola vía autoritaria, produce
máis crispación social. E tamén situa- .
cións esperpénticas, como que nos
primeiros días de aplicación da nova
norma, o persoal funcionario e os
directivos das oficinas de emprego
non saiban a qué aterse.

O goberno xustifica a nova
normativa como necesaria para
acada-lo pleno emprego ...

Si, coma sempre. Cada unha das
mal chamadas reformas do mercado
laboral presentouse como un avance
cara o pleno emprego, ou o emprego
de calidade. Pero isto é propaganda
da peor. O certo é, neste caso, que a
reforma se dirixe a reducir ou eliminar prestac~óns ás persoas desempregadas e ás contratadas como ?xas-discontinuas, a abarata-lo despedimento,
a abrigar ós parados e paradas a aceptar empregos absolutamente precarizados, mesmo forzando a desprazamentos que motivarán desarraigo
familiar. Por outro lado, o goberno
non deixa pasa-la ocasión de darlle
unha volta de rosca á centralización
das políticas de emprego.
Están abordando a reforma como
se o sistema público de prestación
por desemprego fose unha obra de
beneficiencia, cando se trata de
recursos aportados polos traballadores e traballadoras coas súas cotización_s en cada nómina, precis~mente
para ter dereito a un mínimo medio
de subsistencia cando se atopan sen
traballo. Están tratando ás paradas e
parados como vagos e defraudadores.
Se algún nivel de fraude hai, está
démostrado que ~ marxinal, mínimo;
dende logo incomparable en contía
cos escándalos .fi.nanceiros delictivos
d.os que todos sabemos, nun país no
que as grandes corporacións financeiras e empresariais presumen de
bater records de beneficios cada ano.

Redacción

1
J

¿Cales son as razóns para unha
medida tan seria coma unha
folga xeral?.
O paso dado polo goberno, por si
só, xa a xustificaría. Pero é que a
maiores a clase traballadora está a
paga-las consecuencias dunha carestía
da vida disparada en relación ós salarios. A taxa de paro segue senda moi
alta. A de precariedade, de contratos
temporais e con dereitos diminuídos
é, con moito~ a máis alta de Europa.
Por certo, en Galiza, tanto unha coma
outra son bastante superiores ás
medias estatais. Hai un continuo
deterioro das condicións de traballo e
de calidade de vida das persoas que
viven do seu traballo ou das prestacións a el vencelladas. Hai mesmo
unha degradación do valor social do
traballo, inaceptable nunha sociedade
deste tempo, que rebaixa a dignidade

O Cristo de Luis Seoane.

O sistema
de desemprego
non é
beneficencia,
,.
se non
sol idariedade

entender que España só vai ben para
moi poucos e que os traballadores e
as traballadoras do Estado español e
os seus sindicatos representativos, que
xa ía senda hora, esiximos cambios.
Ademais, que esta protesta democrática ~e produza nas vésperas - do
cumio europeo final da presidencia
española, é oportuno, xa que a coartada europea vén servindo para que

1

'

das persoas. Estas causas non suceden
porque si, obedecen a políticas concretas.
Contra todo isto, cómpre rebelarse
democraticamente. O exercicio da
folga é un dereito d_emocrático e
legal da clase traballadora. Por moito
que lle moleste ó goberno e sexa cal
sexa a data escollida. Inda que Aznar,
na súa megalomanía, entende que
esta folga é un ataque persoal e ame-naza ós convocantes con represalias,
comp dixo dende Italia, ten que

os gobernos impoñan políticas agresivas co mundo do traballo. Máis
aínda para nós, os galegas e galegas
que, por exemplo, vimos de saber
nestes días da nova reforma pesqueira que pretende despezar varios centos máis dos nasos buques.
De maneira que ademais do
desencadeante :-e reforma

do

desemprego- hai outros motivos
de calado político ...

Efectivamente. _Tal como vimos
manifestando dende a CIG, estamos a
vivir un pro"ceso de desmantelamento do modelo social en Europa, agravada no Estado español por culpa do
naso atraso de partida: Un proceso
- dirixido polo neoliberalismo, que
ternos definido como Reforma
Laboral Permanente, no que a dereita está a destruí-los cimentos do
Dereito Laboral, en tanto que elemento corrector da desigualdade
inherente ás relacións obreiropatrón, tentando elimina-la capacidade de defensa colectiva, sindical, do
traballador, para conseguir man de
obra barata, non conflictiva, sumida
na precariedade. Aplicando unhas
ideas nada modernas , serrón propias
de varios séculas atrás. Unha agresión
que se completa co empobrecemento dos sistemas públicos de prestacións sociais e que acada ós servicios
o

·················
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básicos, ensmo e sanidade. Por non
falar das privatizacións de empresas
d propiedade pública a prezos de
aldo.

Con este panorama ¿Cómo velo horizonte sindical?
Neste proceso hai responsabilidades sindicais diferentes. Nós opuxémonos, pero os principais sindicatos

de ámbito estatal - e uñ deles ata hai
moi poucos meses-, tiveron episodios
de

sorprendente - colaboración e

apoio ás teses ·gobernamentais, cun
alarmante seguidismo institucional
que, sen dúbida, alentou e está no
cerne das actitudes e ánimo co que o
goberno de Aznar impón agora a
reforma do desemprego e tentou hai

ben pouco tirar abaixo a negociación
colectiva.
Por iso, hai que saudar coma positivos os cambios que se deron ultimamente no sindicalismo. O feíto de
que a UGT convocara connosco en
Galicia a folga xeral de xuño do ano
pasado en contra da reforma laboral
do goberno, foi un cambio moi posi. tivo. Que agora sexa todÓ o sindicalismo representativo do Estado o que
se una para mobilizar ~clase traballadora e esixir ó goberno central que
cambie de rumbo, énchenos de
expectativas. Só queda desexar ·que
non se trate de cambios estéticos ou
puntuais, serrón de actitudes que
nazan do convencemento de que os
traballadores e as traballadoras estarán
mellor defendidos cuns sindicatos
que realmente cumpran co papel que
deles se agarda e que non sexan
monicreques do poder político que
toque.
Temos que agardar que o éxito do
20 de xuño contribúa a consolidar
esta nova e espranzadora situación.

Parabéns
¿Existe un país onde os . empresarios teñan un sindicato? Pois si e,
ademais, arrasaron. O sindicato do PP, Xóvenes Agricultores, gañou
polo país adiante e deixou os do Bloque e os do PSOE a moita
distancia, se ben só conseguiron a maioría absoluta en Ourense.
Debemos felicitarnos porque as votacións ás cámaras agrarias xa se
rexen polos mesmos principios democráticos có resto. Non nos
referimos só ó carrexo de votos, ou á presencia de alcaldes do PP
como apoderados <leste sindicato do amén. Estamos a falar da
exposición dos argumentos na campaña electoral. Cunha media de
Programa electoral.
idade de 64 anos -coma os dos demais, todo .hai que dicilo- este
xoLJc sindicato serviu n o mitin central do concello do Corgo, con presencia do alcalde do PP, of course, as liñas
básicas do seu proxecto. A cousa estivo presidida polas tortillas, as luras, as croquetas e o xamón, piares básicos do
traballo desta xente para os próximos anos. E todo a fartar, eh. Parabéns, xa que logo, por leva-la democracia ata as
leiras de Galicia. Iso si, que o Sindicato-Labrego e Unións Agrarias pacten é unha fraude, seica.
A.Q.

~

OPINIÓN

ºLidia Senra

ELECCIÓNS A CÁMARAS AGRÁRIAS
A campaña electoral para as eleccións a Cámaras Agrarias convertiuse nunha loita
desigual na que competimos Sindicatos contra o aparato institucional que moitísimos
alcaldes (algunha excepción hai, pero poucas) puxeron ó servizo único e exclusivo de
Xóvenes Agricultores.

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

, ..........
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A DESINFORMACIÓN
OS RESULTADOS
A Campaña tamén estivo condiN este marco, e a pesar de que os
cionada pala falta de información resultados a nivel de Galicia deberían
por parte da Administra~ión sobre ser mellares, valoramos como posititodo este proceso. Isto provocou en vo que unha de cada catro persoas
que votaron o 26 o :fixesen para resmoitas ocasións que tivesemos que
dedicar máis tempo en explicar qué palda-lo Sindicato Labrego Galega.
eran e para qué servían as· eleccións Hai que resaltar igualmente que salvo
excepción, ali onde o Sindicato está
ca expoñe-lo naso programa.
Outra cuestión, dende o naso . ben implantado e consolidado tivemos moi bos resultados. Valoramos
punto de vista, negativa foi a falta de
interese dos medios de comunicación tamén de xeito moi positivo que, a
para informar sobre este proceso. pesar de que moitos alcaldes puxeron
Salvo honrosísimas execepcións non medios e institución ó servicio de
se organizaron debates nin houbo un Xóvenes Agricultores, estes non puidesen acada-la maioría absoluta nas
seguimento da campaña.
provincias de Lugo, Pontevedra e A
Por outro lado, os medios do
Coruña. Isto é positivo porque
Sindicato Labrego Galega foron
moito máis modestos cós dos demais Xóvenes Agricultores está ó servicio
das empresas (as que nos machacan
e, como a época de . traballo e a falta
nos prezos), non esquezamos que
de concienciación sobre o que nos
están
dentro
da
CEOE
xogabamos como labregos e labregas
(Confederación
Española
de
neste proceso imposibilitou a asistencia masiva ós actos electorais, tivemos
Organizacións Empresariais).
dificultades para explica-lo naso proOutra cuestión que hai que desta=grama de forma xeneralizada.
car é que a partir de agora o Canse-

lleiro de Política Agroalimentaria e
Desenvolvemento Rural xa non vai
poder dicir que os Sindicatos non
representamos a ninguén. Os labregos e labregas votamos o pasado día
26 e co noso voto decidimos quen
queremos que nos represente e a
forza q4e ten cada Sindicato. Agora o
Conselleiro xa non ten argumentos,
agardamas que .a partir de agora se
restable°za o diálogo e un marco de
relación estable coa Con ellería qu
permita sentar a falar e buscar olucións para os moitos problemas qu
hoxe ternos presentes.
Nas
eleccións
a
Consellos
Reguladores ternos que destaca-lo
naso avance en Ternera Galega, onde
o traballo realizado nos últimos catro
anos deu os seus froitos e, agora contamos con dous vocales. ·
Foi significativo tamén o naso
avance en apoios nos consellos reguladores de Valdeorras, Ribeiro e
.Monterrei, neste último acadamos
tamén un vocal.

O FUTURO
O SLG vai seguir traballando para
mellara-la súa implantación e organización para que, a pesar das dificultades de medios e a pesar da discriminación á que somos sometidos por
parte da gran maioría dos medios de
comunicación, os labregos e labregas
poidan coñece-las nasas propostas e
tamén seguiremos defendendo sen
recuar <liante das administracións
medidas para que os labregos e labregas poidamos seguir traballando e
vivindo das nasas explotacións.
e
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ECONOMIA

Pedro F. Pedrouzo Devesa

ACUMULA, ACUMULA
A principal orientación que tomaron as receitas económicas do Goberno nos últimos
anos son froito do 1ºmanda mento do .capital: a acumulación. Acumular e crear ·
empresas fortes que poidan competir no mercado. As marxes de beneficios ·da gran
empresa e da banca subiron a cachón á canta das perdas
do consumidor e do traballador.

0 CONSUMIDOR
O consumidor debeu abraiar
neste primeiro trimestre de mes
cunha suba maior de prezos reais ca
do IPC (que xa parece rnmezar a
marcar o que todos notabamos no
peto). Salvo algún despistado que
non entra nas tendas, todos fomos
testemuñas de ver cómo subiu o
xornal, o pan, correos e toda canta
centimería se lle ocorrese ó espelido
tendeiro.
Aínda máis grave é ver cómo vai a
banca, cada vez máis camándula, e
que ten a traballar infinidade d~ horas
extras os novos titulados en condicións peores das que. estiveron anos
atrás os ordenanzas ascendidos.
Cheos de complementos salariais
reversibles e con salarios bases ruín.s,
e tán atadas e ben atadas as veleidades
indicais que se lles poidan pasar pola
abeza. O cliente ten que pagar por
todo, probablemente máis da metade
do beneficios da banca son debidos
ó aum nto de custos que nos cargan

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

_

· ós aforradores por facer darlles a
unha tecla nas máquin.as coas que nos
atenden. Iso non é ser eficaz, é dar un
peor serv1c10.

0 TRABALLADOR
O traballador perdeu porque se
tivo (e se ten) que ir axeitando á
flexibilidade e · á precariedade do
mercado laboral. Moitos contratos,
pero temporais; moito traballo, pero
de escasa estabilidade. Mesmo ostraballos estables están deixando de
selo pola reducción do custo dos
despedimentos. A maioría dos novos
contratos introducen condicións
desfavorables para os trabaliadores
co gallo do fomento do emprego,
para anima-lo empr.e sario a que
colla un traballador qt;te lle sae máis
barato pagar e despedir. Despido
máis barato, contratos sen dereito ó
paro,
elimina-lo
salario
de
tramitación... Curiosas maneiras de
sanear unha economía. Calquera día

teremos que lle pagar á empresa por
darnos traballo:
A LERIA NEOLIBERAL
Detrás de todas estas medidas hai
unha leria. que vai tomando corpo e
que sinala os parados e os vellos
como os culpables da situación
económica. Semellan ser unha carga
que debería botar fóra un Estado
moderno. Volvemos a achegarnos ó
máis puro productivismo "do home
para o traballo". Esquécense moitos
comerciantes que os seus negocios
van ben precisamente por esas rendas
."extras" que rec1ben as fan1ilias con
pensións e demais prestacións da
Seguridade Social. É unha mala
receita a excesiva ruindade nas axudas ós colectivos máis desfavorecidos,
porque son precisamente eles os que
consomen unha maio.r parte do que
reciben e, polo tanto,.axudan a chegar
a fin de mes a moito negocio que se
·soamente dependese dos salarios que
reparte a empresa andarían finos.

ECOLOXÍA

Anxo Maure

............................................ ........................ : .............................................................................. ................................................................................................................................... .
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·SARMIENTO ECOLOXISTA
Aínda que en todas as biografias do
erudito freí Martín Sarmiento salienta a visión naturalista do homenaxeado neste ano das letras galegas penso
que se está desaproveitando unha
gra_n de oportunidade para facer unha
chamada á recuperación da riqueza
perdida do noso ecosistema a través
dunha clara aposta pedagóxica.
O nacemento do movemento de
defensa ambiental bota as súas raíCes
na observación naturalista ó máis
puro estilo Sarmiento, as primeiras
asoacións conservacionistas xorden
dun equipo de futbol ou dos concurdos grupos de excursionistas e
santes dun programa de televisión ca
ornitólogos, de todos os que amando
da diversidade que teñen ó seu carón,
o que observan senten rabia ó veren
a ignorancia do propio tende aniñar
cómo se destrúe.
nos nosos cativos dun xeito que eu
Día a día desaparecen especies da
fauna e flora no planeta ó que Galiza cualificaría de tráxico.
É. por iso que reclamamos que se
non é alleo e, ó mesmo tempo, na
nosa terra pérdese a, conciencia da · aproveite a figura de Martín
súa diversidade. É moi dificil, por non Sarmiento para un achegamento do
alumno ó propio, ó que lle rodea,
dicir imposible, que hoxe en día o
para
a integración no programa .esc_o alumnado galego saiba a cuarta parte
dos -nomes, paxaros, cantos, p.ores e lar das rotas de sendeirismo, dos
árbores dos que eran sabedores os . roteiros e saídas ó contorno do proseus avós . Neste mundo globalizado pio alumno dende as primeiras idades
son máis coñecedores das alineacións
do nen o. Non se poden poñer
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escusas: se as/ os nenas/ os das escolas
'
galegas acoden ós templos do consumo e a diversión eri excursións
escolares e familaires, non h ai dúbida
de que teñen que ter a oportunidade
de viaxar ó seu entorno, ó seu propio
pasado, á súa lugar de orixe, a identidade de seu, e iso, centos de anos
despois de Sarmiento, segue a ser un
reto educativo, unha obriga pedagóxica dos país, da escola, das institucións, da sociedade en xeral. Só
coñecéndomos o que nos rodea
poderemos amalo, sóamando o que
coñecemos poderemos defendelo.
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O NOSO TABOLEIRO

ENCONTRO DE VERÁN
todos ese proxecfo humildoso e
Lago. Valdoviño.
agradecido de construír unha espirituDo 14 ó 18 de agosto.
Irimia, un ano máis, convoca o alidade cristiá, actual, galega, leiga e
aberta á realidade, liberadora de trauencontro de ·verán 2002.
Xa que a cousa fu.nciona, insistimos e mas e manipulacións, sandadora . de
resistimos nesta convocatoria para vermedos e prexuízos.
nos e falar, intercambiar experiencias,
Poden acudir de tódalas idades; hai
formas de vivir, de orar, de celebrar, de
que compartir traballos e gastos e semdubidar, de resistir.
pre hai suculentos descontos para
Tereixa Ledo, que animará o encon- menores, parados e estudiantes.
tro xunto con Xosé Antón Miguélez,
Repetimos no mesmo lugar do ano
fai unha sinxela proposta para guia-lo ,. pasado, entrando o 14 de agosto á
encontro: Afondar na oracíón do Noso
tardiña - levando a cea- e saíndo o 18 a
Pai con espírito de nenos e nenas.
medio día. ·
Manterémo-la receita xa coñecida
Cómpre anotarse cando antes -en
para seguirmos enriquecendo entre
calquera caso entes do 1 de agosto-

para evitar problemas de .. espac10 e
facl.lita-la organización, intendencia.,
actividades ....

Teléfono para anot~rse:
9 81
61O1 71 Preguntar por Charo e chamar
pola tarde.
ou, tamén, no correo electrónico
ton@mundo-r.com
.(Ós cinco primeiros se lles agasallará
cun croio asinado pola mesmísima
señorita Ledo, dos que se fatá entrega
na ·xolda final do últímo día. Non perdades esa :ocasión única. ¡Consigu~ o
teu croio! Asinado por Ela).
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¿AVALIA·LA RELIXIÓN? ··
A ÉTICA NA QUE VIVIMOS
De novo volvo sobre o tema da Reforma Educativa. Os asiduos de lrimia saben que son
profe de "reli". Quera deixalo claro para que saiban os /ectores "o meu defecto" e perdoen
·o meu atrevemento ..Alá vou.
parimos, nosoutras decidimos" coma
se todo o mundo xirara arredor do
noso embigo e puidesemos dispar do
mundo co único criterio do noso
uso e disfrute.

. ¿ Calquera ética?

A nova reforma da ESO deixa ver
que xa non fai .falla que en 4° sedean
4 horas semanais de historia (en
teoría uriha desas horas era para que
o profe de historia explicase ética).
Agora, van deixar 3 horas á materia
de historia e introducen en 4º da
ESO a materia de ética cunha hora
semanal (a mesma carga horaria que
ten Relixión) . Eu non podo_menos
de pensar que lle "roubaron" unha
hora lectiva a relixión · (no antigo
BUP había dúas horas por curso) e
preguntarme ¿por que? ¿Que materia é esa ética? Aínda máis, ¿pode existir a ética descolgada-de toda vinculación ideolóxica?
A última pregunta ten unha clara
resposta: non. O criterio. ético dunha
persoa e dunha colectividade
depende d·a ·súa escala de valores, e
esta do seu xeito de dar sentido á
vida, das súas crenzas. A estas alturas
xa non podemos pecar de inxenuos/ as. ¿Que . sentido de vida, que
crenzas hai detrás da materia de

¿Uniformidade ou diversidade?
O que máis me. doe é que, debaixo
.destas reformas, é a uniform.idade
que se está a impoñer para o alumnado. ¿Onde están aqueles acordos de
introducir nos currículo educativos
as diferentes relix:ión dos alumnos?
¿Que significa o tratamento á diversidade? ¿ou é que non hai div r idad
nas crenzas e, polo tanto, na ética? Dá
igual
qué relixión teñas, nin cales
ética? Os _Dereitos Humanos, con '
sexan
os teus criterios éticos, a inertodo o meu respecto, parécenme que
cia do sistema vaichos rebaixar, vaite
moitas veces se usan con moita inxenuidade e oportunidade .política, a civilizar, para que todos poidamos ser
domesticados do mesmo xeito, corcreo intuír que irnos ter ós alumnos,
tadiños polo mesmo patrón. Por iso,
os nasos filias (porque tamén son
cando oiades falar de "formación á
carta", de optativas de estudio, non
vos enganedes. Só se pode optar no
plano académico (científico, tecnolóxico, artístico, humanístico ... )
porque en aspectos máis fondos a
opción non existe, a pluralidade é
algo que convén ir rebaixando, sobre
todo dende pequenos, para que non
se nos alporice o galiñeiro. Non vaia
ser que logo, gracias a un criterio
ético "incorrecto" aprendido nun
centro público, teñamos eses mesmos
nai), a: mercé do criterio et1co que
alumnos (que comeron da man do
teñ~ o profesor que toque, que pode
sistema), manifestándose contra el
coincidir co noso ou non. ¿Que por causas como a lei de estranxeiría,
pasará cando o rapaz ou rapaza nos
a última guerra inxusta, a débeda
chegue casa inchado de receitas
externa ...
neoliberais que lle aseguren o éxito
E xa saben: señoras e señores, o que
social? Porque, hoxe por hoxe, a ética queira algo distinto, ¡que vaia á privana que vivimos é esta: "nosoutras
da!

¿Que crenzas ·
hai detrás
da materia
de ética?

e
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

QUE ... ¿DE QUE ÍA O CONTO?
Seica aínda por maío o vella queíma o tallo e o home faí o arado, pero ¡évos
b en certo! , ¡non digades que isto parece primavera!, xa se sabe ... cando por
marz o maiea, por maío marcea, e din os máis entrados en anos que tras de maío
vén san X oán: D eus queira que así non sexa, porque_se non que verán nos .
espera; a ver se amañamos co de ata o corenta de maío non quíte-lo saío e xa nos
conformamos, claro que auga de maio pan todo o ano, pero · ¡a_fríeira de San
Xoán quita o víño e non dá o pan!, a ver en·qué queda a causa. ¡Que de ditas,
nasa n ai!Veñ a, veña, irnos tirar con ánimo, que chega o tempo da~ fogueiras,
ou cacharelas, ¿com~ lle chamade vós?, de botar meigas fóra e de asa-las
sardiñas, qu e b en é certo que a sardíña polo maío que a_parta un raío, pero polo
san Xoán xa molla o pan e ¡olio!, non a collades grande por boa que ¡a muller
e a sardíña _canto máis pequena máis sabrosíña!
E b en , despois de toda esta parolada introductoria na qúe só vos queri-.
amos dicir que nós isto do tempo non o entendemos, o que realmente vos.
queríamos contar
hoxe é que hai uns
días estivemos de
le ria
cunhas
mulleres de alá do
norte de Lugo e ¡o
que tal elas saben da
nos a lingual, non
puidemos resistí-la
tentación de coller
lapis e papel e
tomar notas, _porque
a causa non era
para menos: ¿vós
sabiades que se
poden
bota-las
mantas· a asollar? ,
ou quen di as man¡E
tas di o millo, os
garavanzos; o centeo, etc., ¿ou que in cluso se poden abrí-las ventás para asolla-lo piso? Pois si,
isto évos pór algo ó sol, á raxeira, para que así seque da htimidade que poida
ter, ¡e seica tamén din delourar! Isto veuvos ó canto porque elas contáronnos que tendo as mantas a asollar na ventá un rato ¡engatou! palas mantas
arriba e entrou para o cuarto. ¡Engatar! , ¡e para máis ~n rato! Nós para isto
dicimos agatuñar ou gabear, elas incluso lle chaman tamén gat~ar e
gapear.
A conversa foi ben máis longa e fixemos moitas máis anotacións, xa vos
pod des dar unha idea, qu e nós faladoriñas somos, pero aquí está o problema de empre, que os n a sos superiores ... nos teñen o papeliño tax:ado : estes
día de atrás. estivéronnos a tach ar de teóricas e serias e hoxe que témo-la
lingua alta ¡ala!, córtanno-la inspiración.¡Non hai quen os entenda! , v.aia,
qu dar mos con aquilo de hastra morrer, aprender.
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Pepe Coira é un bo a~go
de I~imia, e o que o define ·
e que nela escribía
·sobre as cuestións do cine.
2. Logo tivo que deixar
e a·causa foi indo ben
en mans dun especialista:
o presidente Rubén.
3 ~ Pepe Coira, agarimoso

envíanos un libriño
que non sei cómo di tanto
en espacio tan miudiño.
4·. En cincuenta e cinco follas
fai do cirÍe a historia
nun ·minúsculo folleto
que sabe a pura gloria.·
5. Hai algo máis de cen anos
dos irmáns Lumi·ere o invento
é o mesmo ca unha foto
pero posta en movemento:
6. Lernbro ben cando na feira
puñan cine ó ar libre
con técnica primitiva
e gozába-lo incrible.
7. Pero os ianquis madrugaron
e dan cun bosque sagrado;
tal Holliwood significa
onde o indio é maltratado.
8. Non quixeron menos ser
os soviéticos; eu vin
un filme: o acbirazado
que. chamaban Potemkin.
9. Todo o cine era mudo
pero a falta de ter voz
con todo o carpo falaba
un home coma Chadot.
1O. Mais chega a televisión
e o cine é desprazado .
per? segue Holiwood
. buscando un bo resultado.
11 . Hoxe está a televisión
polo cine fornecida
e procuran proclamar
sobre todo, boa vida.
12. Un aplauso para a Xunta
por publicar ben e breve
e ó libro de Pepe Coira ·
calquera de nós se atreve.

