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EDITORIAL A VOLTAS CO ENSINO o 
pasado setembro comezaron as aulas para moitos miles de estu

diantes: cativos e non tan cativos regresan das vacacións con 

diferente ánimo. N ese mes, a econonúa das casas xira arredor 

da volta á escala. E un ano máis observamos que a maior parte 

dos libros volveron mudar verbo do ano pasado, e ademais vol

veron subir. Séguense castigando as familias numerosas (aínda 

existen) para as que estudia-los nenas é un luxo. É unha con

tradicción falar por un lado de ensino obrigatorio e por outro 

cargar a cada familia con gastos tan elevados. 

Os gastos non acaban aí, pois cada ano segue a medrar o 

número de alumnos que buscan apoio fóra da escala. As clases 

particulares xa son parte cotiá do e:nsino de cada rapaz, e son 

escasísimos os alumnos que ó longo dos seus estudios obriga

torios non botaron man dese apoio. Seis horas diarias non che

gan para aprender e os cativos aumentan o seu horario laboral 

ata achegalo perigosamente ó dun adulto. U nha boa medida 

do fracaso escolar son tanto os suspensos coma os cartas que as 

familias galegas teñen que gastar en academias, que pretenden 

explicar ós rapaces o que deberían ·aprender noutro sitio. 

Por outro lado o ensino privado flota nun mar de subven

cións e privilexios adquiridos. Séguese apostando por conver

telo no centro de formación das elites deste país, mentres que 

o público se ve na abriga de aceptar aqueles alumnos que non 

ac ptan os concertados. Aínda así, existe un ensino público de 

calidade con mái recur os e profesorado mellar formado có 

privado, pero a d ixadez do goberno está a contribuír a 

fomenta-lo de ánimo de moitos profesionais que seguen senda 

mái profe ore ca funcionar_ios, nos que hai máis vocación ca 

iút re . E preci amente é ese sector o que hai que apoiar nas 

úa reivindi ación , poi coñecen os erras desde dentro e 

apo tan d ididamente por un ensino aberto, público e de cali

d d. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO ROMAXEANDO A 
ROMAXE Cando falamos destas causas 
nasas deberiamos ser humildes. Está ben iso 
de alegrarnos dos vintecinco anos e das 
romaxes, ua, lalalalalalalá, pero con moito sen
tidiño e pudor. Podemos facilmente caer no 
máis común dos huracos deste sistema que 
non é noso pero nos envolve: vender fume -
aínda que sexa fume de calidade, colocón, 
densiño, et_c ... Porque aquí todo é vender. E . a 
min vaime máis iso de irse deixando coñecer, 
que o de po.ñerse de perlé no escaparate. 
Na romaxe ternos nloito que tecer, co1no en 
todo. Está comezando. E ten os mesmos desa
fíos de sempre. E unhas veces acertamos e 
outras é uri · simpático fracaso. E non pasa 
nada. O espírito permanece. O central do 
choio non se desvirtúa. As ganas de dar con 
fórmulas axeitadas seguen aí. A creatividade 
segue pinchando. Pero cómpre sermos discre
tos para fóra e sabernos rir de nós mesmos 
para dentro. É o que é: un encontro de bus
cadores e buscadoras. As certezas e os éxitos 
seguros son para outros rollos. O de organíza
ción-que-te-cagas-líder-do-sector-no-cami
ño-correcto xa está moi gastado. E sempre é 
falso. 
Quizais na Romaxe, como na revista esta, fál
tanos incorporar con máis decisión o mellar 
que ternos: as nasas propias vidas. Resulta fácil 
o discurso temático, pero é máis comprome
tido e humano celebra-las nasas vidas, os 
esforzos por facer país, por dar de comer ós 
fillos, por coida-lo noso recantiño de planeta, 
por cambiar un prexuízo, por gañarlle un 
palmo de terreo ó individualismo e á telelixo, 
por crear grupos de mozos, por recobrar un 
estilo auténtico de oración en grupo, por dar
lle máis vida á nosa fala, música, flora e 
fauna ... ,eu que sei.Vos si o sabedes, porque o 
viv1des. 
O caso é cómo facelo sen caer no reality 
chou ese que converte a intimidade en espec
táculo, sen perde-la forza simbólica da 
Romaxe, sen estragar toda unha personalida
de, unha cultura de grµpo, labrada en anos de 
celebracións extraordinarias, reconfortantes, 
bonitas como floriñas ventureiras ... , pero 
sempre imperfectas, como debe ser. 
Con todo a romaxe é un oasis de gratuidade 
e alento. Que Deus a bendiga con sol suave e 
nubes piadosas. 



A CLAVE 

BOAl\ICJVA 
·Manolo Pérez Blanco 

OECO 
Querido pai Deus: 

E.spero que ó recibo desta carta te a topes ben; por aquí sen novidade. 

A presente é para agradecerche que contaras comigo e para dicirche 

que vou facer todo o posible para estar na túa festa do Reino dos Ceas. 

¡Graciñas pala invitación! 

Estou moi contento, pois síntome moi honrado de que te fixases en 

min, senda eu como son un do monlón. Alguén de tanta categoría 

coma vostede sería normal que convidase a xente destacada, ou neste 

caso, quizais tamén a xente rezadora, ou santa de seu, ou boas perso

as, pero como ben sabes, .de min non se pode dicir que son unha per

soa brillante, nin P.recisamente un modelo de virtudes, e sen embargo 

contaches comigo e con moitos parecidos a min para leva-los teus 

plans adiante. 

Estouche moi agradecido e para que te fagas unha idea do gozo que 

sinto heiche confesar (quizais me pase un chisco) que no meu corazón 

burbullan emocións, afectos e palabras parecidos ós que expresaba 

María no Magníficat diante da súa prima Isabel cando contaches con 

ela para ó nacemento do teu fiHo. 

Tamén estou ilusionado porque devezo por estar presente nese ban

quete de fraternidade plena, onde se fagan presentes o gozo do existir, 

a alegría e a felicidade para todos; que nacen do respecto mutuo, da 

sinceridade, da xustiza, do amor auténtico e dos sentimentos de paz. 

Quera dicirche que, xa dende agora, me vuo a comprometer a vivir na 

miña realidade cottá con este espírito; e ir, deste xeito, modelándome 

e afacéndome a vida do teu Reino. 

Tamén che quera agradecer o traxe de voda que me mandaches polos 

criados que me trouxeron o convite. Hame ser moi útil para lucirme na 

festa da vida. Prométoche que o levalo da forma máis galana posible. 

Sen embargo recibe unha grande aperta deste filio, que sabes que te 

que re. 

Francisco Xabier Martínez Prieto 

Pero eles non fixeron caso 

Galiza, outono do ano do Señor 2002 

Un quidan calquera 

Á comunidade de Mateo doéulle descubrir que o evanxeo era mellar acollido por parte dos pagáns ca dos propios xudeus. lsto levou

nos a escribir pasaxes tan duras coma .esta. 

A negación dos invitados (mundo xudeu) a acolle-laa Boa Nova vai levar consigo que a proposta se faga máis universal (a tódolos 

que estaban nos cruces dos camiños = mundo pagán, especialmente referido ós máis pobres e marxinados da sociedade). A aquel 

mundo que non lle gustara que Xesús comese en banquetes coma este, con pecadores e· publicanos, é o que agora descubre neles 

o mellar humus onde poida medra-lo evanxeo. 

Pero o evanxeo require conversión, tanto dos uns coma dos outros. É preciso vestirse cos traxes novas (pensamento novo, doutri

na nova). É preciso, pois, cambiar de estilo de vida. Cómpre confirmar con obras a vocación cristiá. 

Atopámonos fronte a dúas parábolas fusionadas (Mt 22, 1-1 O e 11- J 4) que serviron para denuncia-las incoherencias na conversión 

da comunidade mateana e para abrirse a un anuncio máis universal do. evanxeo. e ............. . 
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APENEIRA 

Os inmigrantes máis marxinais seguen a 

se-los da Europa do Leste. É o caso dos 

ROMANESES, que solicitan a 

nosa axuda nos semáforos, algúns deles 

xitanos (535.000 desta etnia censados 

neste país e case dous millóns nóma

des). Moitos viven nunha furgoneta e . 

polo día piden esmola. Outros atoparon 

traballo e teñen papeis, coma ·os 20 

romaneses que están censados en 

Carballo e os que están empregados no 

sector da madeira na Mariña de Lugo. As manifestacións· CONTRA A PRECARIEDADE NO 
Se entre nós os xitanos son a minoría TRABALLO, o día 5, están a loitar contra a política neoliberal que .creou 

máis grande desde que no XV arribaron 8.000 parados máis no último ano, máis accidentes laborais e contratos lixo ... Mesmo 

por estes lares, no outro extremo de no sector do ensino 385 interinos e 670 substitutos quedaron na rúa a comezos deste 

Europa son millóns, .e aínda viven en curso. Cómpre crear un plano de estabilidade, xa que son moitos os mestres que teñen 

permanente éxodo, por exemplo despois que impartir outras mater'ias que non son da súa especiaiidade e mesmo desprazarse 

da guerra de Kosovo, do que fuxiron a varios centros de ensino. 

máis de 100.000 xitanos ... Esta conco-

rrencia de romaneses débese a que 

desde o 2002 xa non necesitan visado. 

Moitas veces piden esmola con nenas de 

pouc.os días no seu regazo, o que é un 

delicto. 

,, 
i~ . ''• 

o oso volveu a visita-las montañas de Lugo, despois de 20 anos, mostrando a 

súa querencia pola terra dos seus antepasados, o mesmo có lobo, q'ue segue axexan

do a ver cál é a actitude dos cazadores e tamén dos gandeiros que queren indemniza

cións na súa convivencia con estes animais: Urxe un "proxecto oso" de conservación 

semellante ós que xa teñen en Asturias e Cantabria, mesmo para crear un fondo 

común para indemniza-los labregos prexudicados por estes animais salvaxes ante·s de 

que desaparezan da cornixa cantábrica. Tampouco o teñen mellar .as lebres, debido á 

presión cinexética, o lume e as pistas, todos eles factores que favorecen a súa desa

parición. Varias especies de aves e mamíferos teñen máis ris.co d~ desaparecer nesta 

península ca no resto de Europa . 

AsFAVELAS 
BRASILEÑAS son unha das 

experie.ncias brutais de Brasil onde o 

200/o dos máis ricos gozan do 640/o da 

renda do país e o 500/o dos máis pobres 

malviven cun 110/o. Son todo un universo 

coa súa cultura e as súas reg_ras do 

xogo. Así en Río de Xáneiro hai máis de 

600 nas que conviven .máis dun millón 

de persoas. Son moitos os galegas que 

veñen traballando con eles, por exemplo 

o misioneiro comboniano Anxo Yáñez, 

na foto. Nesta loita por sobrevivir, os 

habitantes das favelas medran en soli

dariedade e resistencia, mentres a políti

ca e a economía están a fracasar, 

mesmo impoñendo a violencia institu

cional da que os nenas son as prir_neiras 

víctimas: moitos deles son asasinados 

impunemente na rúa cada día. 



As eleccións en Brasil obríganrios a concientizarnos máis da pobreza e degradación 

que están a sufrir. U-n lembra entón a obra do escultor de Gondomar, FER
NANDO CASAS, na foto, · que coas súas pezas en madeira denuncia a 

desfeita que o capital está a facer na Amazoni.a; ó mesmo tempo reivindica os derei

tos das tribos indíxenas masacradas polo poder. Neste artista que conviviu no Brasil 

antes de retornar á súa terra, prima a ética sobre a· estética, mostrando mesmo cos 

desperdicios do lixo a febleza humana acosada pala forza da violencia, que está a des

truí-la natureza e, polo tanto, tamén as persoas. Nunha ocasión escoitámoslle: "a arte 

non pode deixar de cuestiona-lo poder establecido porque a arte é un vinganza. cara á 

sociedad e". 

Alfonso Blanco Torrado 

O escritor alemán e nóbel GÜNTER GRASS rexeitou o monumento 

que lle ergueron na súa cidade natal ó cumprir 75 anos, o día 16, porque o edificio 

onde naceu non ten servicios para as familias modestas que o habitan, teñen que 

compartilos ... Canteiro e mineiro antes ca escritor, quere que dediquen os ca rtas ós 

máis febles. O cerne da súa literatura é a conxunción de arte e moral nunha obra de 

denuncia, na que postula a súa imaxinación como arma de intervención e transfor

mación do mundo na busca da xustiza e do progreso. A escultura representa o escri

tor xunto con áscar, o protagonista de O tambor de folla de lata, que tamén pode

mos ver no cine. 

Hai festas rancias que só enchen o peito dos aproveitados, coma a do 12 de outubro 

na GUINEA ECUAT!JRIAL, que celebra a independencia no 1968. 

Daquela Fraga lribarne, ministro de Franco, entregáballe o poder ó dictador Macias; 

todo quedou en familia, pois o seu sobriño Obiang desfaríase del dez anos despois, e 

desde aquela o terror segue a medrar. A terceiira parte da poboación refuxiouse nou

tros países, coíl!a os líderes Severo Moto e Plácido Micó, na foto, a etnia bubi foi 

masacrada e os que malviven neste país subsahariano están acosados pala miseria e 

a enfermidade: un 1110/o de mortalidade infantil, un 3520/o de defuncións de nais por 

100.000 nacidos vivos, cunha esperanza de vida ·de 48,2 anos. Só festexa o 12 de 

outubro a familia e OS amigos presidencia is podres CDS negocios, sobre todo OS 

petral íferos. 

A PLANTA DE COM
POSTAXE da materia orgánica 

I 

do lixo ou tratamento de residuos é un 

obxectivo de varios concellos coma os de. 

Santiago e Lugo, mesmo empurrados 

polos ecoloxistas, na foto durante un 

pleno desta cidade. Non é unha causa 

doutro mundo, é o qu~ están a facer en 

Europa, aquilo das 3R: reduci - los resi 

duos, tantos envases e latas, reutilizalos, 

converténdoos en retornables, e reciclar ... 

. Aquí comezouse pala fin: a incineración 

ou combustión na planta de Sogama 

coas s~as .consecuencias contaminantes. 

E falla a concientización dos veciños: non 

abonda con deixa-la bolsa (unha media 

de 30 quilos diarios), hai que educarse na 

reutilización, pois producimos moitos 

máis residuos ca bens de consumo; para 

2 gramos de bombóns gastamos 30 de 

envoltorios; tampouco axuda a Xunta a 

aqueles que están a apostar pala recicla 

xe, senón ós adictos a Sogama, os seus 

alcaldes ... . .... ......... . 



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 J 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~~ Provenza, 274 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 J 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

g~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

g~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

f~ Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 3716 

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

~~ 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 

~ 

POLITICA Tintxu 

ORZAMENTOS POLÉMICOS 

Cada ano por estas datas (a non ser que estea o Parlamento 
disolto) empeza o longo proceso de aprobación dos orzamentos, 
tanto os de Madrid coma os da Xunta. E cada ano repítense ós 
debates e argumentos, de se chegan ou non, de se os gastos 

previstos son os máis axeitados ou-serian mellar outros. 

Non sabemos aínda a qué vai destina-la Xunta os seus fondos, pero si dispo

ñemos dalgúns ·datos sobre os diñeiros do Estado. Por exemplo, hai algunha 

importante partida que resulta curiosa, como uns 140 millóns para a Autovía 

do Noroeste. ¿Cantas veces a demos por rematada? Todo semella seren cartos 

para paga-las obras feítas o ano pasado. Tamén resultan moi curiosas as cativas 

partidas destinadas ó gran proxecto estrela, do AVE entre Galicia e Madrid: 

vanse gastar unicamente fondos para facer estudios previos, nada aínda para 

obras. 

Cada ano 
nos toca menos 

Ou sexa que o groso dos· investimentos serán os destinados ó tren rápido entre 

A Coruña e Vigo (non de momento partidas para seguir ata Ferrol), con forte 

investimento para o treito entre Pontevedra e Vilagarcía, ou tamén para gran

des obras no porto exterior de Ferrol. Tamén hai outras partidas, en conveniC? 

coa Xunta, para 'mellora-las vías férreas tradicionais . 

As obras do porto exterior de Ferrol van recibir un importante investimento. 

·Pero non se contempla para nada o enlace por estrada e ferrocarril entre esta 

nova infraestructura e maila rede de:; comunicacións que parte da cidade. En 

Vigo hai prevese un gasto importante, destinado a un recheo para amplia-lo 

porto, unha obra que ten polo menos a m~tade da cidade en contra. Tamén 

Vilagarcía recibe importantes fondos para o seu porto. 

Nas estradas hai algúns fondos para empe2a-la Autovía Transcantábrica, con 

obras na zona de Ribadeo, mentres para o resto son partidas destinadas a estu

dios previos, como é o caso das vías rápidas para unir Lugo con Ourense e 

Santiago. Tamén hai diñeiro para obras no contorno das cidades, como é o 

segundo cinto ó redor de Vigo, pero sen embargo ÜJ?-Ítanse ó consabido estu

dio os investimentos previstos para acabar cos accidentes na autovía entre esa 

cidade e mailo Porriño. 

Estas cifras motivaron o aplauso do presidente da Xunta, que destacou o incre

mento que supoñen con relación ó anos pasado. Pero os dirixentes da oposi

ción botan outras contas e chegan á conclusión de que a cada galego nos 

tocan menos euros do que recibe calquera cidadán _español. 



O CAMPO - Elíseo Miguélez Díaz 
.......................................................................................................................................................................... .... .. ...................................................... .. .. .......... .. ....... .. : ...... .... .. ........... . 

, 

A REVISION DA PAC (11) 
A posición dos países da UE 

No Consello existen dous bloques: 
dun lado Alemania, o Reino U nido, 
Holanda, Suecia e Dinamarca, que 
apoian, en liñas xerais, as teses da 
Con~sión, . aínda que por distintos 
motivos. No outro aliñanse os restan
tes países, agás Finlandia, comandados 
por Francia e España. O punto máis 
conflictivo son as chamadas axudas 
desacopladas. 

Os ministros francés e español 
tomaron a iniciativa e propuxéronlles 
ós seus colegas dos outros oito países 
asinar e publicar na prensa nas próxi
mas semanas unha carta aberta (o 
borrador da cal foi elaborado polo 
Mº francés) co obxectivo de recorda
la importancia da PAC para a agri
cultura europea, contrarrestando a 
multitude de críticas que se lle fixe
ron ultimamente. 

A proposta española 
Na comparecencia de Arias Cañete 

(ministro español de Agricultura) 
ante o Congreso adiantou os atran
cos que lle vé ó proxecto de Fischler, 
e as datas do 3 e 15 de outubro para 
facer públicas as propostas españolas. 
Aquí irnos da-lo avance. 

O EE (Estado español) propón a 
creación dunha axuda multifuncional, 

con "vocación de universalidade", 
aínda que nunha primeira fase, "por 
unha cuestión de xestión", estaría 
limitada ós labregos que teñan perci
bido determinadas axudas directas da 
PAC durante un periodo de referen
cia. O importe inicial sería de 50 € 
por ha, cun limite de 10.000 € por 
perceptor. A axuda . multifuncional 
quedaría excluída do cómputo das 
axudas directas para a aplicación da 
modulación, que afectaría soamente 
ás axudas dinxtas sectoriais. 

Para consegmr a neutralidade 
financeira (é dicir, non aumenta-los 

gastos dedicados á agricultura), os 
importes básicos das axudas horizon
tais reduciranse en porcentaxes equi
valentes á relación da axuda multi
funcional sobre o total das axudas 
directas. 

O Mº de agricultura estima que a 
modulación non se lle debería aplicar 
á axuda multifuncional, e en canto ás 
axudas directas tería que aplicarse 
íntegra dende o primeiro ano e por 
estratos (de cero a 10.000 €, 0% de 
modulación; de 10.001 a 100.000 €, 
4%; de 100.001 a 200.000 €, 8% e 
máis de 200.000 €, 12%). 

As diferencias máis importan
tes entre a proposta do EE e a da UE 
son claras: á parte da creación da 
axuda _multifuncional, destinada a 
subvencionar hectáreas (xa sabemos, 
logo a qué zonas beneficiaría), está o 
detalle de salvar da modulación os 
que perciben axudas · entre 5. 000 e 
10.000 €por parte española,~ rebai
xar, tamén . por parte hispana, a por
centaxe que hai que rabenar, dun 
20% que propón a Comisión tódolos 

que cobren máis de 5.000 €, a un 

máximo do 12% para os que cobren 

rríáis de 200 . 000 € e porcentaxes 

inferiores para os que cobren menos. 

En relación co impacto do proxec
to de Bruxelas sobre o sector agrario 

das Comunidades Autónomas , o 

ministro lamentou _que os gobernos 

rexionais que presentaron a súa posi

ción de cara a este (Canarias, 
Cantabria, Cataluña, Extremadura, 

Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco 

e a Comunidade Valenciana) non 

contestaran a unha pregunta funda

mental: o impacto no seu territorio 

en termos de deslocalización de pro

duccións (o efecto de substitución de 

cultivos, o desabastecemento da 

industria agroalimentaria, a satura

ción de algunhas produccións, etc.). 

Hai que sinalar que tódolos deputa

dos e senadores que interviñeron nos 

debates manifestaron a súa oposición 

á reforma aínda que con ;irgumenta

cións diferentes. 

Outro día faremos a especial consi

deración dende Galicia 

e············· 
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PARA NON 
PERDE-LO SUR 

¿QUE FAN COS MEUS CARTOS? A BANCA ÉTICA 

¿Que fan cos nosos aforros nun 
banco ou caixa? 

banco son, como ben sabemos, 
int rmediario entre aqueles que afo
rran e os que invisten ou gastan. O 
misterio deste. negocio está en que 
aquel que aforra recibe un xuro a 
cambio, e o que pide un préstamo ten 
que pagalo. A banca cobra máis por 
prestar do que paga por gardar, é aí o 
seu negocio. Así naceu a banca. Sen 
embargo hoxe as operacións bancarias 
son moito máis complexas ca isto. A 
banca cobra por todo o que fai: man
dar correo ós aforradores con infor
mación sobre as súas contas, usar tar
xetas de crédito e de débito ... Mesmo 
e pon a finanóa-las máis variadas e 

singulares compras: dende libros a 
louza, de vacacións a aspiradores. Ali 
onde haxa negocio, alí está a banca. 

Pero o centro do negocio segue a 
-lo de int rmediar entre aforradores 
inv tidore . E para que iso funcione 
mpr unha r ndibilidade (gañar 

mái do qu pagan). Para conseguir 
ta acod na: 
Investimentos industriais~ parti-

1par ( r ccionista) nas grandes 
mpr a. 

Fondos de investimento: os car
tos que se meten nestes fondos úsanse 
para investir en distintos lugares: bolsa, 
fondos públicos, empresas . Procuran 
maior liquidez (poder dispor inmedia
tamente dos cartos) ou maior rehdibi
lidade (ter que agardar un tempo para 
recuperalos) segundo queira o aforra
dor. Cando buscan a máxima rendibi
lidade, van á bolsa e aparece a especu
lación. Son tales cantidades de cartos · 
as que moven estes fondos que son 
capaces de causar grandes crises finan
ceiras . como as de Arxentina, México, 
Brasil e Asia do 97. Un ex~mplo moi 
sinxelo: imaxinemos que un fondo ten 
moita moeda dun país . Se decide ven.:.. 
dela toda porque prefire ter dólares, 
pode arrastrar outros fondos . a vender 
tamén esa moeda. · O resultado é a 
depreciación desa moeda (que valla 
menos) . Esta baixada ho tipo de cam
bio afecta moi negativamente a un 
país. A especulación afecta gravemen-

A banca ética 
é unha entidade 

de crédito 
que garante o 

uso ético 
dos nosos ca.rtos. 

te á marcha da economía real dun país . 
( cos mesmos cartos cómprase menos 
porque as cousas soben) : as industrias 
que teñen que importar deben gastar 
máis, o consumidor que compra un 
producto de fóra debe pagar máis ... En 
fin, soben os prezos. 

- Os paraísos fiscais . A maior 
puñeta que existe.para os ricos son os 
impostas. Aqueles que amasan moitos 
cartos, coma os deportistas profesio
na1s, os grandes especuladores e 

demais individuos que nadan na abun-
. dancia, ódianos. Cos impostas páganse · 
aqueles gastos que necesita unha 
sociedade. Pero a maior parte desta 
xente considera que sempre paga 
demasiado. De aí que leve os seus afo
rros a lugares onde non pagan eses 
impostas: os paraísos fiscais . Así teñen, 
ben gardadas as súas millonadas, que 
sen elas non saben vivir. Igual cós 
individuos, actúan moitas empresas e 
bancos· coas mesmas avispadas inten
cións, (¿para que vou pagar se podo 
non facelo ?) . Aí teñen filiais e evaden 
impostas por actividades económicas, 
e atraen investimentos do u tras . fontes 
coa mesma intención, facilitando o 
"branqueo" de cartos do tráfico de 
drogas, armas, etc ... 

Un mundo financeiro enmara
ñado 

De todo isto sae un dos graves pro
blemas do sistem,a financeiro actual: a 
falta de transparencia: non sabemos a 
quén se lle presta, nin por qué ou para 
qué. Hai exemplos de préstamos 
millonarios de dificil devolución, pero 
nos que hai motivos políticos ou máis 
escuros. Ou cando ·invisten en empre
sas cori fins en contra dos nosos crite
rios éticos ou morais; como negocios 
rendibles que en moitos casos, teñen 
que ver coas armas; contaminación ou 
explotación dos traballadores, sobre 
todo nos países do sur, directa ou indi
rectamente a través de subcontratas. A · 
exclusión do crédito de cada vez máis 
amplas capas da sociedade cando o 
banco non ten garantías suficientes é 
un feíto cada vez máis evidente, men
tres .créditos moito· maiores e sospeito
sos non se garanten. 

¿Que podemos facer? A banca 
ética 

A banca ética é unha entidade de 
crédito que garante o uso étic_:o dos 
nosos cartos. Combinan os obxectivos 
financeiros cos éticos. O equilibrio 
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entre viabilidade económica e finali

dade ética, non financiando determi

-nadas actividades económicas. 

¿A quen se dirixen os créditos 
da banca ética? 

Ós sectores que non acceden facil

mente ó crédito na banca convencio

nal: colectiyos, asociacións e entidades 

da economía social con proxectos que 

xeran un beneficio social nos seus des

tinatarios o nos seus actores. 

¿Como funcio:na esta actividad 

crediticia? 

A taxa de xuro varía segundo o 

banco, así os aforradores poderán reci

·bir remuneración polos seus aforras . A 

diferencia principal está na maneira de 

garanti-los créditos para a súa devolu

ción. Neste caso : 

a) Non hai acceso a entidades ban-
. . . 

canas convenc10na1s. 

Non conseguen 
beneficios 

tan grandes coma 
os convencionais 

pero traen un 
beneficio social 

ou ambiental. 

b) O crédito depende miis da viabi

lidade do proxecto ca das garantías 

reais que poidan ofrecer. 

c) A rendibilidade social do proxec- · 

to ou da entidade solicitante. 

É o mesmo banco o que fai a avalia

ción de viabilidade do proxecto, que é · 

a principal garantía do crédito. Se non 

é viable, a mesma entidade asesorará 

para facelo máis viable. 

¿Son rendil;>les estes bancos éti
cos? 

Xerardo· Castedo e Pedro Pedrouzo 

As experiencias ·en Europa son re:p
dibles . Non . conseguen beneficios tan 
grandes e.orna os convencionais pero 
traen un beneficio social ou ambien
tal. Xa hai varias experiencias que 
levan anos funcionando. 

Diferencia entre fondos éticos e 
solidarios. 

Fondos éticos: Teñen criterios 
negativos en canto a empresas nas que 
non investir, e positivos en aspectos 
das empresas a nas que investir. 

Fondos solidarios: Non hai crite
rios, só a máxima rendabilidade; o 
solidario é que a entidade que mane
xa o fondo doa unha. p·arte da súa 
comisión a unha ONG, proxecto ... 

Cómo invisten os fondos éticos 
Cun regulamento interno con cri

terios positivos e negativos de 
investimento. 

Exemplos de criterios negativos: 
non investir en empresas de produc
ción ou venda de alcol, armamento, 
tabaco, pornograña, xogo, subminis
tras ó exército, explotación laboral e 
infantil, experimentos con animais, 
destrucción do medio, agricultura 
intensiva, biotecnoloxí~ e manipula
ción xenética, producción de enerxía 
nuclear. .. 

Exemplos de criterios positivos: 
producir productos positivos: ambi n
tais, biolóxicos, control da polución, 
reducción de gastos de enerxía, educa
ción, elaborados por colectivos sociai 
desfavorecidos; políticas ambientais na 
empresa, de reciclaxe e minimización 
d~ residuos, respecto á biodiversidade, 
apoio ó 'desenvolvemento comunita
rio local, igualdade de x_énero, relación 
da empresa co seu contorno social. .. 

Cómo se elixen as empresas 
para investir 

Hai un traballo d~ jnvestigación 
ética feito ás veces por consultoras éti
cas que informan sobre o cm:nporta
mento da em.presa, sen facer xuízos 
morais, É á empresa xestora a que 
decide :finalmente. 

Banca ética en Galicia: 
A raíz da celebración da 1ª Xornada 

de economía alternativa realizada en 
Lugo o 25 de maio, A Cova da Terra e 
Taller de Solidariedade están intentando 
conformar. un grupo de xente intere
sada na creación dunha experiencia 
deste tipo. Os interesados póden 
informarse no tfno: 982-230211 ou 
en covadaterra@alsernet.es 

Outro contacto en Galicia é con 
REAS - Galicia. 

www.reasnet.com 

e-···· ········ 
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"' CRONICA 
, 

CRISTIANISMO E GLOaALIZACIO.·N 
CONGRESO DETEOLOXIA da Asociación Xoán XXIII 

Tal foi o tema que reuniu a xente moi animosa, cambiando impresións, coma se 
estivesen esperando estas datas coma auga de maio para recibiren os {Jires novas que 
empuxan no camiñar liberador e esperanzador desta lgrexa nasa, que ve consolida-lo 

inm.obilismo na súa xerarquía. É curioso como entre os congresistas e relatores -incluso 
non crentes, Vázquez Montalbán, .u qué fai un ateo coma min nun Congreso de Teoloxía 

coma este;' dicía- se ven gratamente sorprendidos pala luz no que aquí se trata tanto do 
divino coma do humano. · 

aprópiase dos atributos de Deus para 
facer do Mercado neoliberal outro 

deus, omnipresente, on1nisciente, 

omnipotente. 
Os representantes das nacións cele

bran os seus encontros con grandes 
solemnidades, coma se fosen liturxias 

relixiosas; a súa biblia é a publicación 
dos valores da bolsa; os seus templos 

son os bancos; o deus Mercado e a 

econonúa neoliberal necesita tamén 

sacrificios de vidas humanas e a vida 

na natureza; e todo ad maiorem capíta
lismi gloriam. Tamén ten os seus man-

¿Oue fai 
Don Samuel Ruiz falando cun congresista e Miguel Magdalena. un ateo coma ·min 

nun Congreso JOAQUÍN ESTEFANÍA, econo

mista de El País na mesa redonda 

sobre as institucións que controlan a 

globalización, falou do Consenso de 

Washington, un acordo que esixe 

camiños libres para o Mercado dos 

seus negocios, é dicir, que os países 

non poñan trabas para o desenvolve

mento do eu capital polo mundo 

adiante. 

Dixo de Stiglitz, premio nobel de 

cono mía do 2001, vicepresidente do 

Banco Mundial; que se convertera en 

afi rvoado crítico desta globalización 

da políti a do Fondo Monetario 

Int rna ional no u último libro, El 
Malestar de la Globaliz ación, que lle 

fixo ganar fama d alborotador. 

de Teoloxía 
coma este? 

Vázquez Montalbán 

<lamentos. O principal é este: Por 
entiba das leis dun estado ou nación 
tes que ter as leis da Globalización, e 
non terás outra leis por enriba destas. 

Aínda máis, os seus representantes 
proclaman a idea mesiánica da salva-

Houbo unha grande participación 

dos asistentes no diálogo coas mesas e 

cos relatores, aínda que bastante diri

xido e limitado, notándose a falla de 

talleres ou grupos de participación 

durante o congreso. JUAN JOSÉ 

TAMAYO ACOSTA, laico teólogo e 

profesor da Universidade Carlos III, 

un dos pesos pesados na Asociación 

dos Teólogos de Xoán XXIII, manti

vo en agradábel tensión ao público 

atento ao seu relatorio, Ética liberado

ra e Teoloxía neolíberal. Acla~oli que 
este título non estaba trabucado. A ción do mundo na súas organizacións 
, mundiais monetarias . Michel 
Etica como teoloxía primeira, basea- . 

Camdessus, exdirector do Fondo 
da no Evanxeo: "Tiven fame e dés-

Monetario Internacional, comezou o 
tesme de comer, ... ". A teoloxía neo-

seu discurso nunha reunión recitan
liberal copia dos dogmas relixiosos, e 



·do o Evanxeo de Le, 4,18 (!!!) 

" ... hoxe túmprese_ <liante de vós esta 

pasaxe da Escritura", nós somos os 

que procuramos a liberdade ... Deus 

está connosco". ¡Deus nos arrecie! 

Mais a ética liberadora está como a 

teoloxía primeira, onde o centro non 

é o culto serrón a práctica liberadora; 

a ética da xustiza que defende ao 

pobre, a ética da gratuidade, da com

paixón coas víctimas, da solidarieda

de universal sendo cidadán do 

murido. 

SAMUEL RUÍZ, testemuña da 

Anxo Ferreiro Currás 

chama de Medellín, que aínda fume- Celebración da Eucaristía, presidindo Don Samuel e Casiano Floristán . 

ga, testemuña da esperanza e da libe-

ración chiapaneca, qµe , aínda · que 

dimisionario hispo de Chiapas, segue 

a ser Lumieira na nosa Igrexa sobre 

no mundo dos pobos do Terceiro 

Mundo. Falou da pistas antropolóxi

cas para novos enfoques na acción 

evanxelizadora. Aínda ternos o mal 

sabor da · evanx~hzación dos conquis

tadores. Unha velliña que escoitaba o 

sermón do predicador fala que fala 

de Cristo, non aguantou máis e de pé 

na asemblea interrompeu e dixo 

"De-jen de ha-blar-me de Cris-to, 

ya. Pri-me-ro dé-jen-me pen-sar 

Publicidade 

qm-en soy yo y des-pués pen-sa- ré 
qui-en es Cris-to". A evanxelización 

non é destrucción de culturas. 

Queremos Igrexas autóctonas, xerar

quía, liturxia, teoloxía propias. 

¿Como traducen en África "veña 

para nós o teu reino"? Resoe, señor, 
o teu tambor ao longo da selva"·. 

Preguntáronlle sobre a Teoloxía da 

Liberación, e para desfacer malos 

entendidos verbo de se son un 

movemento marxista, respondeu: eu 

non evaxelizo coa teoloxía serrón co 

Evanxeo. Falou dos diáconos como 

CRÓNICA 

Conversa con Xosé Chao Rego 
Daniel López Muñoz 

un gran avance nas Comunidade 

Indíxenas. 

Membros das comunidades da dio-

cese de San Bartolomé de las Casa 

quéixanse de que o seu uce or non 

. está tanto por esas. Cunha Misa pre

sidida por Don Samuel e por Casiano 

Floristán, neste inmenso salón de 

CC. OO., cheo a rebentar, e coa pro

clama final licia por Díaz-Alegría, 

moi espelido aos seus anos, marcha

mos reconfortados para segmrmos 

con esperanza. 

O longo diálogo cun transgresor que nunca estivo no sitio correcto. 

Este libro recolle unha longa conversa con Xosé Chao Rego, un dos ensaístas e pensadores 
galegas máis fecundos dos últimos vintecinco anos. No achegamento a esta figura entrañable 
e creadora, de quen se ten dito que é a persoa que máis leva escrito en galega na enteira his
toria de Galicia, descubrimos tamén o planeta Irimia, ese movemento colectivo que foi xeran
do un xeito singular de estar e ser desta Terra neste tempo. 

XERAIS ~:> .-
xera1s@xerais .es . htt p:// wwwxerais .es ~~'_~) _ .......... . 
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PARA CONECER: 
ANDAROULER Clodio González Pérez 

O MUSEO GALEGO DO XOGUETE 
Sempre o dicía meu avó: .l./Se queres coñecer: ou tes que andar ou tes que fer~' Foron as 

dúas únicas formas de poder aprender algo ata ben entrado o século XX.- A miña 
intención é a de que conxuguemos os dous verbos: andar e fer. E para iso o primeiro é 
saber a onde se pode ir, sinalar po~ibles lugares, museos, edificios, ... dignos de seren 

visitados, pero que polo de agora ~índa son pouco coñecidos. 

Por aquilo de que esta é a primeira 
visita, empezamos por dedicadla á 
nenez, é qué mellor entón que o 
Museo Galego do Xoguete, e para 
iso iremos a Allariz. É moito o que 
hai que ver nesta vila ourensá de rúas 
empinadas e estreitas e moitas igrexas 
(Santiago, Santo Estevo, San Pedro, 
San Bieito, Sánta Clara e Santa María 
de Vilanova), que lle lembran de cote 
ó visitante o seu rico pasado medie
val. 

O museo está situado no corazón 
da vila, nunha vella casona con bra
són pendurados dos muros e solem
ne entrada, como lle corresponde a 
un edificio de tal categoría. Cómpre 
fac r unha advertencia: non se trata 
dun mu eo de enr dos galegas tradi
cionai , nón. de xoguetes feitos 
indu trialm nt , fóra de Galicia a 
inm n a maioría: d mad ira, folla de 
lata, artón ... ¿Qu n dos que anda-
1110 polÜ m dio éculo non tivo -

ou deveceu ter- de neno un cochi
ño de lata? Eu sempre me lembro da 
dilixencia con dous cabalas galopan
tes que me regalou unha parente que 
era quincalleira, cando andaba polos 
seis anos (Nota para o máis Alá: 
Moitas gracias, Francisca. Un bico). 

Hai xoguetes vello.s, pero outros 
-malia que llo parezan ós rapaces e ás 
rapazas de agora-, non o son tanto, 
porque con eles enredaron o seu pai 
e a súa nai. O mundiño do xoguete 
transformouse de xeito total nas últi
ma.s décadas do século pasado, dende 
a incorporación do plástico e da 
informática,. pero os de antes teñen 
certo encanto, que é precisamente o 
que gusta do museo de Allariz. 

Bonecas, cabalas, coches, barcós, 
trens, avió ns ... En particular hai unha 
colección que me chama de abondo 
a atención (e demostra que existen 
amantes de todo, do máis raro e 
curioso) : a de cadeiriñas e mesiñas 

Museo Galega do Xoguete 
(Allariz). 

para as bonecas,. de diferentes épocas, 

formas, cores, tamaños ... 

O Museo Galego do Xoguete non 

~ o único de Allariz. A visita pode ser 

ben aproveitada para pasar toda unha 

xornada: na beira do río Arnoia está a 

fábrica de curtidos e o museo do 

coíro; máis arriba o do tecido, "O fia

deiro ", así como o iconográfico . 

"Aser Seara" e, para rematar, o de arte 

sacra do mosteiro das clarisas, do que · 

a principal peza é a preciosa Virxe 

abrideira· de marfil, de finais do sécu

lo XIII. 

U nha visita ó museo dos xoguetes 

sempre o agradece o espírito, fatto de 

televisión e · internet, ó contemplar 

~stas pequenas alfaias qu~ tanto nos 

fixeron soñar de nenos: andar por 

lugares insólitos, vencer os monstros 

máis feroces, voar como . os paxaros, 

correr como o vento, .. . 
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LIMPA-LO INCONSCIENTE CATOLICO 

· Permítome princ1p1a por unha 

anécdota da . que xa teño falado. 

Reñrese -ó desgraciado 11 de setem

bro. Pregúntaslle a alguén que che 

conte o que sucedeu aquel día .e 

axiña sairán as Torres Xemelgas e os 

crueis asasinatos. Pero ti, malicioso, 

interrompes: non, non eu falo do 11 

de setembro de 1973. En tal data a 

Armada estadounidense estaba con

trolando o ataque que Pinochet rea

lizaba contra o presidente lexítimo, 

Salvador Allende, bombardeando o 

"Palacio de la Moneda" . 

Os sinistros acontecementos do 

recente 11 de setembro do 2001 cor

rre a conta duns fanáticos musul

máns. Pero resulta necesario, para 

unha análise decorosa, lembrar quen 

inicia, dende hai anos e séculas, a 

agresión do Primeiro Mundo. O 

Islam e o Occidente están en conflic

to, e os axentes non son as relixións, 

senón as culturas. 

Reñrome no título deste Faladoiro 

á urxencia da limpeza ·do noso 

inconsciente colectivo. Quen veña a 

Compostela procurando unha imaxe 

de peregrino, tamén a vai atapar, e 

mesmo a ~n Sa~~i~&? sedente, pero o 
qu~ predomin~, tanto na catedral 
coma no · O bradoiro. -Raxoi- , é · un 

triple protagonista, un cabalo e un 

apóstolo que xustifiquen o m~sul

mán que está debaixo. 

Se algún día houber un 11 de 

setembro en España a min non me 

estrañaría que as nosas Torres 

Xemelgas estes símbolos antiecumé

nicos, insul.tantes de cuadrúpede que 

houbo que cubrir cun pano, vego

ñentamenté cando chegou un alto 
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cargo "mouro" de visita oficial a 

Compostela. Curiosamente, cando 

houbo en Compostela unha exposi

ción de Santiago en Latinoamériéa, 

debaixo · das gadoupas do cabalo 

había indios americanos. 

No noso. inconsciente colectivo 

antiárabe segue presente a 

Reconquista e as cuzadas para libera- · 

lo Santo Sepulcro e -haí que dicilo 

todo-, aproveitando a empresa espiri

tual para abri-lo comercio con 

Oriente. N algures aínda seguen esce

nificando batallas de mauros e cris

tiáns, das que estes saen indemnes. 

Non é ocioso lembrar que cando 

bautizaban un neno adoitaba afirma

lo señor cura: "Moro me lo entregas, 

cristiano te lo devuelvo" O mouro é 
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luxurioso, dicimos, e non cavila nou

tro ceo có ·paraíso das hurís. A nosa 

memoria histórica está ferida e cóm

prenos curar de .posibles ~obias. 

Pensabamos que os árabes eran uns 

brutáns analfabetos, cando era o país 

máis culto. 

Levo anos lendo libros de Historia 

e fiquei pasmado do respectuos'o que 

foron os musulmáns cos vencidos. 

Moitos quixeron quedar onde vivían 

e pasaron a chamarse mozárabes. 

Estaba o poblema do fisco, algo ele

vado, pero sinal de posible conviven

cia. En definitiva, eran uns conquista

dos. O tema é apaixonante e deixa-lo 

inconscientee limpo, máis aínda. 

e ············· 
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COBRO DA SUBSCRICION DO ANO 2002 
Amigos subscritores: 

Como xa vos ternos informado 

noutros números, seguimos 

poñendo ó día as nosas contas. Xa 

rematamos con todo o proceso do 

ano 2001 e agora irnos pasar a 

cobra-las subscricións do ano 

2002. Explicamos cómo se vai 

facer. Os que a tecles domiciliada 

no banco pasaranvos o cobro á 

subscrición en poucos días. Os 
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demais que aínda non a pagastes 

pregámosvos que o fagades canto 

antes, de non ser así pasaremos 

antes de final de ano un xiro pos

tal. Esta última fórmula é a máis 

cara para a revista, por iso ·vos 

. pedimos a todos que vos acollades 

a outros sistemas de pagamento. A 

domiciliación segue sendo a 

opción máis cómoda e económi

ca. 

Dos xiros que · pasamos pola 

subscrición do 200i chegáronnos 

devoltos máis de cen, uns caduca

dos e outros rexeitados. De ser ese 

o voso caso, pregámosvos que 

poñades en contacto con nós no 

número 982-25-41-25. Se alguén 

ten algunha dúbida de cal é. a súa 

situación que chame tamén a ese 

número. 

Gracias pola vosa colaboración. 
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CARTAS 
, 

E DEMASIADO 
O Sr. Aznar acaba de manif_estadle ó Sr. Bush o apoio de España a un ataque contra 

Iraq engadindo que o amparo da ONU é "moi dexesable pero non imprescindible'~ 

A~te estas declaracións pregúntame se Aznar ten dereito a conv.erter o pobo español en 

participante dunha guerra, expresando o seu apoio a unha das partes en conflicto porque, 

. é evidente,que se expreso o meu apoio e, aída por riba, lle presto o meu territorio para ser 

utilizado polas forzas dos Estados Unidos estou f ortalecendo un dos contendentes. 

Poida que non cheguemos a decatarnos (de momento xa subiu o petróleo) de que real

mente o pobo español é belixerante, pero unha cousa é certa, se os iraquís dispuxeran de 

foguetes que alancaran abando, España sería un dos seus obxectivos. 

Como cidadán español teño que dicirlle ó Sr.Aznar que non pode, baixo ningún con

cepto dispoñer da vida de ninguén (o mesmo hai que lle decir ós terroristas) , e que a súa 

función non é apoiar os delirios de grandeza dun tal Sr Bush, senón tratar de que os pro

blemas se resolvan pola mediación, a negociación, ou calquera outro procedemento pacifi-
, 

co controlado pola ONU, pero nunca, nunca por medio da guerra. 

En Santiago a 16-9-02 

Agustín Bueno 
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FALANDO 
DALINGUA· Lidia e Valentina 

ONG DA LINGUA 

Unha inmobiliaria de Santiago, ¡que non irnos nomear!, saca un anuncio de 
que vende un piso no barrio santiagués de "Puente Pedriña" uns días antes de 
que se produza o congreso de onomástica e toponimia. Dá igual que se pro
duzan congres9s e que haxa unha chea de traballos sobre os significados dos 
nosos topónimos, de nada nos ha valer se non hai quen lle mande unha carta 
á devandita inmobiliaria, neste caso, para aclarar que o que debería dicir é 
Pontepedriña, e norÍ só por ser este o único topónimo legal, serrón para que 
non metan máis a pata á hora de faceren traduccións, que, de quereren caste
laniza-lo termo, terían que dicir: Puente Piedrecita., ¿ou no_n? E claro, ¿terán 
boas vendas os pisos de Puente Piedrecita? 

-E logo, Pep~, ¿como dis que se chamará este bloque? 
-¡"Los Carballos'; home! 

E falando de pisos e de inmobiliarias, ternos que dar desde aquí parabéns á 
Inmobiliaria Ames e a Mahía (que non son nada nosos, nin nos pagan nada, 
non vaiades pensar) por anunciárense e rotulárense totalmente en galego ( dei
xamos á marxe a parte urbanística da empresa .. . ). Ademais respectan a topo
nimia e non lles vemos, coma noutras, anuncios de casas en Rojos ou en 
Teijeiro ... Isto só nunha ollada por riba do xornal santiagués, que se irnos ós 
anuncios na Coruña, por exemplo, daremos coa urbanización "La Corvera" e 
demais ... ¡Que hai que ve-las aberracións que fap os das constructoras defor
mando toponimia para poñerlle o nome ás novas urbanizacións! 

Estabamos pensando en abrir unha sección de escarnio público nesta revis
ta a todos aqueles que non cumpran a leí. Dado que a Administración non fai 
nada ó respecto ¡teremos nós que poñernos ó asunto!, ¿que vos parece? 

E ademais, xa o diciamos o outro día, estamos tentando montar unha ONG 
da lingua para darlle traza a tantos barbarismos que se están estendendo no 
galego. A Administración non pon remedio, nin o vai poñer mentres sigamos 
co que estamos ... Sexamos realistas_, eles prefiren que todo siga así, que a xente 
fale cada vez máis galego, si, pero un galego que se mestu.re de castelanismos 
ata chegar a un punto en que non saibamos se se fala galego ... ou .castelán de, 
Galicia .. . 

Viña, ánimo a tódolo que queiran anotarse na nosa ONG, que aínda que 
fag mo coma o astre de Baíñas, que cosía de balde e mais poñía as liñas, tere
m moito reconforto xa ante os primeiros logros que vaiamos conseguindo. 
¡ hamad para anotarvo ! 

O CANTAR DO' IRIMEGO 

1. ¿Sabén vostedes, señores, 
o que é un exutorio? 
Sabela pode s~r algo 
de carácter decisorio. 

2. En metáfora, sucede 
que se perde media vida 
se un non pode e necesita 
respirar pola ferida. 

3. Poida que a ferida deixe 
unha marca: a cicatriz 
pero pra curar de todo 
hai que ir ata· a raíz. 

4. Falo eu do País Vasco 
que ten a ferida aberta 
e todos, preocupados 
andamos un pouco· alerta. 

5. Prohíben a Batasuna 
. porque dis que é de ETA: 

evidencia ·que coñece 
mesmo un neno de teta. 

6. As relacións cos etarras 
dos membros de Batasuna 
é un dato algo grave 
non ten solución ningunha. 

7. O que vota a Batasuna · 
non é vulgar 4elicuente 
poida que algo fanático 
nc;m á forza indecente. 

8. Por iso, posiblemente 
e sen maior requilorio 
hai que ir á estratexia 
de abrí-lo exutorio. 

9. Que Batasuna manteña 
xente que lle dá o voto 
podería ser sinal 
de que Euskadi está roto. 

10. Non parece solución 
nin sequera medio .honrado 
atacar ó PNV 
pra deixalo malparado. 

11. Miñas donas, meus señores 
manteñámo-la postura 
o exutorio que dá alivio 
e acaso aínda cura. 

12. Por máis que doia a dous 
o camiño é ben doado: 
convocar un referendo 
que o ratifique ó Estado . 




