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EDITORIAL A DISTANTE REALl-
DADE Un dos aspectos que cabe salientar da · 
crise que vive Galicia estes días é a dis tancia enor
m e entre o poder, que fai as leis e as executa, e a 
sociedade. É algo ó que nos afixeramos, pero que en 
momentos de emerxencia se revela con toda a súa 
gravidade. Eles están ó seu rollo. E nós ó naso. 

Resultou notorio no aspecto puramente técnico 
do rescate. Toda unha Dirección Xeral dun 
Ministerio foi incapaz, desde a creación en 1992 do 

Consello de Ministros depurando responsabilidades. 

alvam nto e Seguridade M arítima, de 
h gG r i hon tidade á r alidade, sopesar ris-

r in r f; tivos e preparar un plan , a pesar 
u plan e taba na me ma lei que creaba ese 

rVi io. Mar aron a perdiz, pasáronse a bóla, disi
mularon un detrás doutro, ... 

R esultou evidente tamén cando ·a sociedade, Qs 
mariñeiros e mariscadores e mariscadoras toman a 
iniciativa: a interlocución entre o poder e a base 
social e sectaria:! do mar a penas existía, triunfa a 
autoxestión, e o poder cando decide intervir, tarde 
e con empresas foráneas, non coordina, non . ten 
autoridade moral, senón que compite e estorba. 

E resultou tamén escandaloso cando todo o :fluxo 
imponente de voluntarios res~lta imposible de 
incorporar, regular, canalizar, coordinar. E iso a 
pesar de que existan leis do voluntariado. Con 
dereitos e, olio, tamén deberes. ·Pero neste caso, 
como en tantos outros, as leis parecen :floróns que · 
se poñen para adornar unha lexislatura e xustificar 
un períodos, de sesións e os correspondentes saldos. 

A realidade é outra causa. A realidade perécelles 
arreciada, brava, ingobernable. E, simplem ente, tra
tan de evitala. A cuestión é a imaxe, a prensa e a rea
lidade virtual. A outra, a realidade real, que siga 

orno está. Como dicía aquel conselleiro de servi
io ociais, e os pobres viviron ata agora, que 
obrevivan un pouco máis . Claro, que o dicí~ en 

pri ado. Na pr n a saía outra causa. 
E o que veña ... que apande. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO Malpica, Malpica, aquí 
Pedro Ruiz, cambio Para o olio atento ás cau

sas de Galicia, isto do Pestixe é unha mina. 
Non sei se vistes o especial dese home que tanto se gusta, un 
programa de quera pero non podo emocionar, de forzada 
solidariedade -coa Galicia enmourecida e irreprimible home
naxe a s1 mesmo. , 
O comezo foi memorable, cunha Lola Herrera recitando 
unha inédita Rosalía, nunha versión estrambótica dun . dos 
seus poemas galegas m áis coñecidos, que q1,1edou transfor
mado, por obra e gracia da Primeira .de TVE, nun airíllos airi
llos aíres} airillos de la mi tierra, aiYíllos aírillos aires} airillos llevad
me a ella. 
Claro que a Lola pediu desculpas por aquelo de que en gale
ga se trabucaría. ¿El non· haberá outros lectores en la Villa y 
. Corte ós que non lles dea corte ler en galega? ¡Madia leva se 
non os hai!' pero xa sabemos de qué vai a causa, cál é o gran 
pecado que hai que evitar. A causa é que é fabú, non é 
correcto, é perigoso e vai contra as normas de estilo da Gran 
Casa, expoñe-la audiencia española a un contacto coas. lin
guas estrañas, estas que se falan na periferia. Pódese escoitar 
máis inglés, francés, ou ruso, na TVE ca galega, catalán ou 
éuscaro. 
Pero o caso é que que a causa non acabou aí, senón quey 
como pasa na vida, se revirou ben revirada. 
E .na desconexión con Malpica sacan unha percebeira nova e 
guapiña, seica escollidiña para estar á altura _estética do señor 
Ruíz, tan atractivo ·el. U nha Rosalía desta hora. E unha pre
sentadora da Primeira estaba aló en Malpica, coa percebeira, 
e comeza a preguntar, e a rapaza, ¡tup!, ql!-e se nos salta en 
galega. Pois que se a causa "está mal, que se os que vivimos 
desto, que se o naso xeito de· vida .. . E o tal Ruíz que come
za a rebulir no sofá, e o proído vai en aumento a medida que 
unha frase segue a outra. E nesas que se decide a poñe-las 
causas no seu sitio: A ver, atención} pregunta desde · Madrid} 
¡DESDE MADRID!} - di.cía. E por dicir algo, que o caso era 
leva-las augas ó rego con calquera mixiricada, espetou: Y tu, 
Mengana, ¿En que has pasado hoy las horas del día, pregunto desde 
Madrid, DESDE MADRID, ¿Sabes?, Menganita? Pero, os tras
nos galegas estaban activos na noite de autos, e a voz arbitral 
de SuperRuíz no se sentía en Malpica.Así que a segunda pre
gunta da correspondente foi tamén respostada en galega, ¡que 
escándalo!, para toda España, ¡que vergonza!, e o Ruíz que xa 
non acougaba no sitio. Vczmos a ver ahora} Mengana} si me oyes, 
¡DESDE MADRID! ¿Sabes? ¡DESDE MADRID! ¿A que te 
dedicaste hoy criatura? ... E en Malpica, que co ve·nto non se oe, 
e a terceira pregunta ... . ¡t9ma! en galega outra vez. Pero de. 
tres non pasamos. Alegando problemas técnicos - non sentilo 
a el, é un gravísimo problema técnico- o nos(_) ínclito Notas, 
deu por pechada a conexión e deixou á nasa percebeira lite
ralmente coa palabra -galega- na boca. 
Ha, ha, pero o choio estaba feíto. ¡Toma percebes!, cambio. e 
corto, Pedriño. 



A CLAVE 
Francisco Xabier Martínez Prieto 
Para dar testemuño da luz . ~ 

OECO 
Bernardo García Cendán 

O virus de Bosch 

Gardo moi bo recordo dun vello profesor que tiven a sorte de ter. 

Chamábase R. Bosch. As súas clases tiñan unha duración de 

noventa minutos, dos que alomenos setenta e cinco eran por el 

dedicados a engaiolarnos co seu discurso, de tal xeito que mesmo 

temiamos poñernos a tomar apuntamentos por non perde-la 

maxia das súas palabras e dos seus acenos inesquecibles de autén

tico histrión. Cando faltaban dez ou quince minutos para remata

lo seu tempo de docencia, detiña de súpeto a ola envolvente da 

súa disertación para nos anunciar secamente: "rematou a verbo

rrea". Algunhas veces quedaba aliando para nós e, calmosiñamen

te, con voz moito máis grave e monótona, comezaba a nos suxerir 

causas qt,1e poderiamos realizar en relación co tema tratado 

naquela sesión. Nese caso empregaba os derradeiros cinco minu

tos para damos a nasa palabra. Podiamos entón retrucarlle o que 

nos petara, pero esixíanos que remataramos dicíndolle o que pen

sabamos facer de todo canto nos tiña suxerido. Daquela, case 

todos - e case sempre - baixábamo-la cabeciña, e no ar da aula 

medraba un nuboeiro de silencio inquedo e perturbador. Un silen

cio que el rachaba comentando: "xa queda dita no evanxeo de 

Xoán: o Verbo fíxose carne. De non ser así, todo verbo e tódo/os ver

bos non son máis ca verborrea". Gardo grandísima lembranza 

daquel vello profesor, e asegúrovos q'ue agora, cando eu me paño 

a falar para os m·eus alumnos, sinto dentro de min un virus que me 

proe nas entrañas. Chámolle o virus de Bosch. Estes días moitas 

palabras de debate estase a facer carne de esforzo nos ennegreci 

dos cantís das nasas costas. Consonte con Bosch, son o verbo de 

quen asinte o dita dun estudiante: "no verán faciamos surf na praia 

de Nemiña e os arroaces viñan bicarnos ... e deberían ternos cuspi

do"~ Os nasos universitarios gastaron verbos no debate polo asun

to do Prestige e decitjiron facer folga. Algúns fixeron carne dese 

verbo. Para_ outros moitos foi o mellar xeito de adianta-las vaca 

cións. Estes colleron un virus peor que o de Bosch. 

O prólogo de Xoán é un himno coque se confesa a fe. Por isa esconde tras de si dous niveis de redacción fundamentais: un nivel 

orixinal (estilo poético), e un nivel engadido (estilo prosaico). Confesa-la fe é a finalidade última deste evanxeo e tódolos perso

naxes se van a enfrontar nel ó feito desa confesión. Como acontece cos relatos da infancia nos sinópticos, o prólogo non é o 

prin.cipio nin o primeiro que se redactou, senón a conclusión do Evanxeo. Nel recóllense elementos suficientes como para cons-

. truí-lo índice temá.tico de toda a súa. teoloxía. Nel a comunidade recoñece que Deus se comunicou (revelou) ó ser ~umano 

"acampando" entre el. Cristo preséntase como palabra, como Filio de Deus, como aquel que é ante, hoxe e sempre. Aceptar esta 

fe é acollelo e o evanxeo dános canta de que non todos lle deron acollida á súa palabra. A nasa comunidade, coma a do discípu 

lo amado, descobre neste prólogo e toma conciencia da súa tarefa de comunicar ó que se lle comunicou facéndose nena no 

medio dela. 
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APENEIRA 

OS 75 ANOS DO MUSEO DE PONTEVEDRA 
cúmprense o 30 de Nadal, o máis visitado de Galicia e qu~ agora se esta a ampliar. 

Tamén queremos lembrar un arquitecto pontevedrés, Alexandre de la. Sota, do que se 

van cumprir no 2003 os 90 anos do seu nacemento podemos contempla-la súa obra 

(ata o 12 de xaneiro) no Museo de Belas Artes da Coruña. Este creador harmonizou 

tradición e modernidade, buscando a arquitectura que vemos no colexio do maristas 

da Coruña, o Pazo dos Deportes de Pontevedra, agora destrozado, etc. Na ilustración, 

o óleo de Anton'io Arias: Nasa Señora da Natividade de Méntrida (1650), do museo 

de Pontevedra. 

A ERA LULA comeza o 1 de xaneiro, que dá nome á cidade con máis 

"meninh~s da rúa": Río de Xaneiro, con máis martes de pequenos ca na lntifada ou 

na guerra de lugoslavia. Son a Central única dos Traballadores e o movemento dos 

Campesiños Sem Terra, con 17 deputados, os que máis expectativas teñen, urxindo a 

Lula unha reforma agraria. A loita contra afame é o seu obxectivo no 2003 cando . 

entre no pazo da Alborada, afeito a acubillar corruptos e mandatarios indignos. Lula 

trae esta proclama: "quera un país decente" a unha poboación de 170 millóns, dous 

de ricos e 57 de moi pobres, unhas diferencias que provocan moita violencia. Só no 

estado' de Sao Paulo no 2000 producíronse 12.638 asasinados. E tamén eleccións en 

Israel, Palestina, Arxentina, Catalunya, etc. 

O ANO DE ANTÓN AVILÉS DE TARAMAN-
COS ( 1935~1992), na foto, convídanos a le-la súa obrá e a comparti- · 

lo seu compromiso. Os libros reflicten esta traxectoria; así, os Cantos caucanos 

nacen da súa emigración a Colombia, e o seu derradeiro poemario, Última fuxida a 

Harar, é un trasunto do seu compromiso social e político, que o levou a ser conce

lleiro do BNG en Noia. Mentres, o Instituto de Estudios Valdeorreses e toda a comar

ca van homenaxea-lo escritor FLORENCIO DELGADO GURRIRÁN no centenario do seu 

nacemento (1903-2003), poeta., autor de Galicia infinda, xornalista no Heraldo 

Ourensán, tivo que exiliarse na guerra incivil en México e EEUU. 

No centenario do productor e director de cine Cesáreo González (1903-1968) irnos 

escoitar 13 BADALADAS, de Xavier Villaverde, na foto, que se van 

senti - lo día 17 en Santiago no seu estreo galega; antes xa nos agasallara con 

Continental e Fisterra. Este filme é a novela de Suso de Toro, que xa foi pasada en 

festivais coma os de Sitges e Lanzarote. O mesmo escritor e director, co auspicio da 

productora Continental vanse atapar en Canta Saldada e A sombra cazadora. Esta 

mesma productora vai levar ó cine Azul cobalto, de Alfredo Conde, co título O soño 

da razón, que é a vida do fundador de Sargadelos. Outras narracións de Suso de Toro 

como Calzados Lo/a e Non volvos van ser filmadas por outras productoras. 

A FEIRA MUNDIAL 
DA PESCA en Vigo do 17 ó 

21 de setembro, vai se-lo acontecemen

to internacional máis importante no 

naso país. Vai contar coa presencia de 

profesionais de 120 países e con activi

dades como a I conferencia de Especies 

de Profundidade. Buscarán un marco 

legal e técnico para a pesca a máis de 

. 1000 m de profundidade, porque ata hai 

moi pouco pensábase que só había pei

xes ata esa distancia e esquecías o" 

peixe reloxo" ou "peixe xeo". Na foto, o 

coordinador Alfonso Paz Andrade. 



Entre os CONGRESOS, 
salienta-lo Saión Internacional da Saúde 

. (Santiago, 26-29 de marzo), coa presen

cia dos nobeles Tanaka e John Vane, e o 

I Congreso Internacional Celta de Música 

e Terapia, abril-Vigo, sobre a música 

como técnica comunicativa para axuda

los minusválidos e outros enfermos. O IV 

Congreso da Calidade (Santiago, 7 de 

maio); "Responsabilidade de líderes", 

que é unha chamada a concienciarse na 

xestión empresarial para mellara-la cali

dade de vida de traballadores e consu

midores. O 2003 tamén podemos descu

bri-lo primeiro ser humano clonado e a 

nave rusa Soyuz no esp~cio. Na ilustra

ción, a portada de O Gaiteiro de Lugo 

coa dedicatoria: "Este calendario troulán 

non é nada folgazán, xa ten feitos os 

deberes e o ano que vén veredes. Galega 

non ten alporices, fai da vida camiño 

para· percorrer paseniño e facer ós teus 

felices". 

O GAITEIRO DE LUGO 

D f Nrl P. )( A!'olt:l•n 
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Alfonso Blanco Torrado 

O CENTENARIO DE ALEXANDRE BÓVEDA 
úrxenos a coñecer mellar o seu pensamento, por exempfo a través daquel traballo do 

escritor escollido para o 2003, Avilés de Taramancos: "Morr_er pala patria é vivir". 

Desde Castelao foron moitas e moitos os que reivindicaron a súa memoria mesmo na 

dictadura. Foi o caso de Antón Beiras e Antia Cal que, cando fundaron o "Rosalía de 

Castro" en Vigo no 1962, dedicaron unha aula a este mártir galeguista asasinado no 

1936, encor:iendando aqueles rapaces á súa guía. Pero hai outros que o coma a 

Deputación de Pontevedra, que lle negou o nomeamento como "Filio adoptivo". En 

desagravio por este desacato, a cidade vaille renderlle un éoncerto da Quenlla no 

Teatro Principal, o 18 de xaneiro, con letras tiradas do seu compromiso e como 

fondo os himnos galega, de Riego, etc. 

o ANO INTERNACIONAL DA AUGA DOCE que 

estamos principiando clama pala degradación que sofren a metade dos ríos do pla

neta o 600/o dos seus grand~s cauda is foron manipulados .para convertelos en presas. 

É o caso de Portas, no río Canso de Ourense (473 hectómetros cúbicos de auga), ou 

a de Belesar, no Miño (654 hm.) a terceira máis alta é a de San Esteva, no ·Canón do 

Sil, ·para a industria eléctrica. Mentres, 1.100 millóns de persoas non teñen auga 

potable. Esta porcentaxe vai en aumento: do 400/o vai pasar ó 500/o, e chega na Asia 

Occidental ó 950/o e no Pacífico ó 650/o. Tamén 2.400 millóns dé persoas carecen de 

instalacións para evacúa-las augas residuais. Para dotar destes servicios chegaría coa 

metade do que custa a comida dos animais domésticos de EEUU no Miño. Na foto, 

as Ínsuas do Río Miño en Rábade, onde hai un Centro de Interpretación destas illas. 

O ANO EUROPEO DAS PERSOAS CON DIS-
CAPACIDADE. Cúmprense os 10 anos de aprobación pala ONU das nor-

. mas uniformes para a igualdade de Oportunidades das persoas con Discapacidade. 

Os colectivos de afectados están reivindicando atención domiciliaria, integración 

laboral, pensións e axudas para os parentes que están día e noite ó pé do minusváli

do, a fisioterapia e axudas técnicas imprescindibles (grúa, cama articulada, asento 

especial na ducha, etc.) como prestacións continuadas da Seguridade Social, residen-

cias de curta estancia, etc. A Asociación Síndrome de Down está a promove- lo 

emprego de 24 deficie.ntes. Na foto tres deles, Ruth, Jorge e Ana de Vigo. 

e ............ . 



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 I 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, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 I 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

«~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31O48 30 
Fax : 91 - 310 48 30 

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

~~ Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
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 
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POLITICA 1intxu 

CRISE ¿QUE CRISE? 

Malia a reunión dos tres vicepresidentes e vicesecretarios 
do PP, co secretario xeral e outros altos cargos do PP cos 
dirixentes do partido en Galicia, Manuel Fraga responde 

as preguntás rexeitando que exista unha crise e que teñan 
que sufrir un custe electoral pola resposta dada ós 

problemas causados polo Prestige. 

Os cronistas políticos de Madrid -que son os que marcan o ton, para ben ou 

para mal- fan eco de comentarios nos corredores do Congreso, segundo os 

cales os políticos do PP e do PSOE temen que estes problemas lle dean ó 

BNG un respaldo . importante nas eleccións municipais. De feito, ó se anun

ciar a citada reunión nalgún medio barallábase a hip6tese da perda das depu

tacións da Coruña e Pontevedra e de varias alcaldías, incluídas, desde lago, as 

do Morrazo. 

Os de Madrid, tertulianos e cadros do PP, queren cargarlle o morto a don 

Manuel, pero saben· que sería moito pedi-la súa cabeza. Por iso se limitan a 

poñerlle condicións para a remodelación da Xunta que ten anunciada para 

xaneiro. E, segundo os casos, tamén aceptarían o sacrificio de Álvarez- Cascos 

e Jaume Matas. 

Pero a pro:ximidade das eleccións municipais e a actitude autoesculpatoria de 

Aznar fan mesmo dificil eses relevos no goberno central. Así que non sería 

estraño que o único sacrificado fose o inefable delegado do Goberno,Arsenio 

Cada día élles máis difícil 
reconducir a situación 

Fernández de Mesa, e tal vez algún alto cargo da mariña mercante. 

Aínda que houbo álgún cambio de fachada nas declaracións de Fraga e de 

Aznar, cada semana que pasa parece ~áis dificil que dean un xiro radical, que 

lles permitiría re.conduci-la situación , e gaña- la batalla da opinión. 

Seguramente confian nas boas palabras dalgúns patróns de confrarías, moi cen

trados en ver cáµtos euros poden conseguir de subvencións e axudas, e non 

van máis aló. 

Pero son moifos milleíros os cidadáns que, sen sufrir directamente os efectos 

da marea negra, percibiron unha imaxe absolutamente negativa de institucións 

e persoas das que nunca tiveron a máis mínima dúbida, como a Xunta e mailo 

seu presidente. Non ter is to en con ta pode ter uns custes políticos moi eleva

dos , e non se entende o autismo de Manuel Fraga cando di que despois das 

vacas tolas non cambiaron os resultados electorais . 



AC 1 UALIDADE 

CRENTES E CRIDOS 
O Mércores 4 de Decembro a 

grande mancha de "ghas ") dividida 

en . múltiples pequenas e medianas 

balsas mauras e viscosas, asediaban as 

tres grandes rías do Sur. O fuel pre

rrúa cara dentro e cercaba as princi

pais illas atlánticas do recentemente 

estreado parque natural. MariñeirQs, 

mariscadoras · e xente das comarcas 

das Rías Baixas en xeral non durrrú

an esa noite; desde as seis da maiíá 

amoreábanse nas lonxas ·agardando 

material e medios que as administra

cións prometeran.A situación era crí

tica e o perigo inminente para as 

reservas de . marisco máis ricas do 

mundo e para o patrimonio natüral, 

ecolóxico, económico que ma1s 

carácter lle dá a este p'aís. Os nervios 

·Un sabe valorar 
o regalo 

da vida, 
outro só cruza 

os dedos 

ían en aumento pala desesperación 

daqueles que se sentían abai:don~dos, 

completamente á mercé da catástrofe 

e sen posibilidades de lle facer fronte 

aínda sabendo cómo. A Radio Galega 

conectaba coas súas unidades móbiles 

nas vilas do litoral ameazado para 

contar como evolucionaba a situa

ción. Os patróns maiores dos partos 

eran explícitos; a radio recollía un tras 

doutro testemuños irrefutables da 

irresponsabilidade, inoperancia, falta 

de eficacia e de conciencia que. a 

Administración exhibía. Un <lestes 

patróns maiores, coa voz emocionada 

e a mente lúcida non 'deu gusto acis 

xornalistas, que preferían respostas 

curtas, cuantitativas e de índole per

soal e/ ou sentimental, e largo u o 

seguinte discurso: "parece mentira 

que Deus nos dera máis de 15 días 

para prepararnos a afrontar esta des

gracia e hoxe esteamos como o pri

meiro día, completamente indefensos 

ante o que se nos vén enriba. Din 

que Deus :fixo o mundo en seis días e 

o sétimo escolleu a nasa terra para 

descansar, apoiando a súa man 'derei

ta sobre ela, creando así cinco rías, do 

maimiño ao polgar, desde Vigo a 

Corcubión ... ". Máis longa pretendía 

ser a reflexión do naso home pero. o 

conductor do programa, desde 

Santiago, estaba xa a preguntar polos 

ventas ¿Que nos depararían? ¿E as 

correntes? ... 

Francisco Legaspi 

A beleza do episodio estriba en 

escoitar, fronte a fronte, a un crente e 

a un crido,., a un home agradecido ao 

Creador e que entoa o mea culpa por 

esa humanidade insensata e dilapida

dora, que non sabe valorar o regalo 

do tempo, da natureza e da vida que 

debemos sabiamente aproveitar; e 

outro home idólatra e supersticioso, 

confiado nun golpe · de sorte, nunha 

viraxe do vento, que cruza os dedos 

para que a situación mude por arte 

de maxia, que desapareza este desa

gradable e infortunado i~comodo e 

que o destino nos favoreza, que non 

nos xogue unha tan mala pasada que 

- poida pór en perigo unha "boa" 

información, un programa de radio, 

un statu quo, unha vida acomodada, 

un reclamo turístico, un tóp~co, unha 

maioría absoluta, tan ben asentada ... 

¿En quen dos dous confiaría voste

de? Pénseo e acórdese do suceso 

cando esculque o ceo só para catar de 

que lado ven o vento. 
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CONVERSA CON XOSE LUIS BARREl.RO RIVAS 
"HAI UNHA ESTRATEXIA OBSCENA DE 
MINIMIZA-LA CATASTROFE" 
No mesmo día no que se cumpría un mes do accidente do Prestige tivemos ocasión de 

conversar co profesor Xosé Luís Barreiro Rivas. Co pretexto df? fa/armas sobre a 
comarcalización co que vai ser o naso convidado na Festa do Lume deste ano tivémo-la 
ocasión facermos unha análise do que está a pasar en Galicia da man dun dos me/lores 

intérpretes da nasa realidade política, unha persoa que sabe ve-lo texto da realidade 
dunha forma clara, crítica, directa. A conversa, que durou .máis dunha hora, é imposible 
de reproducir completa nas páxinas da revista, . por isa quen a queira consultar enteira 

pode facelo no Canal de lrimia, en Vieiras (www.vieiros.com ou 
www.vieiros.com/canalirimia). 

INUTILIDADE DA ACCIÓN 
DE GOBERNO 

Cando xa pasou máis de un 

mes desta catástrofe que nos 

abafa, un dos problemas que 

máis indignación está causando 

é a xestión do voluntariado. 

¿Como ve vostede a actuación 

da Administración neste punto? 

Ant á e tión do voluntariado 

tá xe tión da propia traxedia: 

nega nos primeiros momentos a evi

dencia da catástrofe, cómo se atrasan. 

as solucións e, polo tanto, cómo se 

agrava toda a situación. 

Iso que vostede apunta está 
ben lonxe da versión oficial 

Afnda hoxe seguimos sometidos a 

unha estratexia obscena baseada na 

mentira, que trata de minimiza-la 

catástrofe o máis posible, desvia-las 

responsabilidades cara á natureza e 

cara ó que sexa con tal de non asu-

milas como gobernantes, da-fa sensa

ción de que o goberno sempre estivo 

onde tiña que estar e que todo o 

demais eran excesos e aí é onde 

entronca o papel dos voluntarios e do 

exército. 

Daquela, esta descoordinació.n 

non sería máis ca outra cara da 
incompetencia. 

O papel dos voluntarios nunha· 

crise coma esta é dificil de xestionar 

pala propia inutilidade da acción do 

goberno á que se contrapuxo a a 

Demostrouse 
que non todos . . 

son 1gua1s 

acción da cidadanía, dos voluntarios. 
Dá a sensación de que fronte á 
estructura política e institucional 
absolutamente irresponsable apare
ceu, en cambio, unha sociedade civil, 
moi responsable, moi ben organizada 
e moi consciente. 

Ademais houbo protestas con 
respecto ó papel da empresa de 
limpeza Tragsa. 

Espero que ninguén xogue con 
estas cousas, pero se houber irregula
ridades . conño en que os voluntarios, 
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que son xente moi concienciada, 
teñan a capacidade de denuncialo, 
porque se algunha cousa eu teño 
clara neste momento é que fronte a 
idea de aquí todos callados, unidos y no 
pasó nada hai que facer un seguimen
to e un debate continuo de todo o 
proceso, identificar a tódolos respon
sables e que isto sirva, xa que nos fixo 
tanto dano, de lección de historia e 
máis de lección de política. 

¿MEDIOS D~ . INFORMA
CIÓN? 

¿Que opinión lle merece o 
papel dos medios de comunica
ción neste caso? 

Creo que se deron páxinas gravísi
mas, inmorais , m anipulacións vergo
ñentas que nin nunha dictadura serí
an tolerables. Tamén aprendemos a 
outra lección: a que a pesar de todo 
houbo medios que, baseándose en 

Cómpre deixar 
de actuar 
con criterios 
estrictamente 

loca is 

informacións externas, en xente que 
xogou moito, incluso nos seus intere
ses persoais, avanzaron información e 
no fondo acabamos sabendo. O que 
hai é unha lección sobre a importan
cia que ten a pluralidade informativa, 

. que non haxa monopolios controla
bies .Polo poder. 

Ó caso das televisións públicas 
foi motivo de moitas pancartas 
nas protestas. 

N este momento un telespectado~ 
intelixente de TVE a pesar de que lle 
estean dicindo e a pesar de que lle 
estean seleccionando as imaxes vai 
captando a mentira e a catástrofe, 
porque a televisión non puido dimi-

tir suficientemente das imaxes e da 
transmisión da realidade ·que estaban 
facendo outros. Por pr~meira vez, 
notáronse nos índices de audiencia 
grandes cambios: por exemplo, Tele 5 
situouse nos informativos das 14:30 
por riba da TVG que estaba a tantísi
ma distancia nese momento. Significa 
que a xente sabe escoller e é inteli
xente. Eu creo que esa lección sería a 
importante, deuse a evidencia de que 
non todos son iguais. 

¿E iso sería aplicable ás forma
cións políticas? 

Por suposto. Non todos son iguais 
e p.olo tanto sería moi importante 

. que procurasémo-lo castigo dos res
ponsables. Hai partidos responsables e 
partidos que foron responsables dou:.. 
tras causas pero que non son respon
sables destas , ou · que actuaron con 
razoable responsabilidade; e houbo 

medios de comunicación 9ue infor
maron razoablemente ben e outros 
que informaron tremendamente mal. 
Esa sería a verdadeira lección ¿que a 
vaiamos ·aprender? Eu por primeira 
vez teño esa esperanza, a sensación de 
que o que se percibe non é que hou
bese un fallo, non, é que hai unha 
absoluta inutilidade e, unha _absolu.ta 

despreocupación. 

¿Como valora a actuación do 
Presidente da Xunta? 

Fraga non sabe o que ten que facer 
e ademais non ten intención de face
lo, vaise de caza e minimiza as éues
tións. Esa é a verdadeira · imaxe do 

poder que está percibindo a xente, 
non a de que fixo tal cousa e se equi
vocou, ·que é unha cuestión menor. É 
a incapacidade absoluta para recoñe
cer, rectificar, actuar, tomar unha soa 
decisión. A máis importante foi por 
omisión, por non tomar decisións o 
barco vaise para calquera lado, a cal

quer~ destino, para que todo suceda 
de calquera maneira. 

Rivas Aldegunde 1 

E como preguntabamos na 
portada da nosa revista ¿E agora, 
que? 

Penso que chegou o momento de 
xogar á política e chegou o momen
to de facer algo. Os precedentes non 
nos dan esta esperanza, pero o mov~

mento popular fixo saltar algunhas 
barreiras que parecían impracticables. 
Parecía que para falar de Fraga hahía 
·que recoñecer inicialmente que era 
un gran t¡aballador e moi intelixente. 
Pois esta vez actuou como se non 
soubese nada, como se non tivese 
ningunha experiencia, e non está 
claro que saiba qué facer. E ademais 
non estaba traballando, cando saíu no 
parlamento a dicir iso de soy hijo de 
un pobre emigrante .. . Vostede será filio 
de quen queira, e respecto moitísimo 
a seus pais p.ero vostede estaba cazan
do con un marqués p:ientres os outros 
estaban collendo o petróleo coas 
mans e eses son os feito reais. 

¿Pensa que vai ter unha tra
ducción electoral? 

Creo. que se trata dun punto de 
inflexión que debera de producir un 
cambio na cuestión . electoral, espero. 

Se de aquí ás próximas eleccióris 
municipais se percibe a sensación de 
que hai un forte castigo ós responsa
bles desta desfeita, a instrumentación 
posterior dese feito en eleccións 
autonómicas, eleccións xera1s, en 

e··········· 
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Barreiro Rivas, visto por Tori, cando era 
vicepresidente. 

J v s p rti , i o d meno , se 
n n hai i. p rdido , non hai 
nad qu f: r. 

NUNCAMÁIS 
¿Que é a plataforma NUNCA 

MÁIS que algúns t~atan, intere
sadamente de desprestixiar, pero 
que conseguiu unha mobiliza
ción e concienciación sen prece
dentes? 

É dificil de saber, estamos aínda no 
medio do conflicto. De momento o 
n10vemento é múltiple, moi sincero 
porque está fundamentalmente base
ado en tres grandes claves. Unha son 
propio traballadores interesados, 

tán organizados para salva-lo seu 
co ido, o seu traballo e a calidade do 
producto que os mantiña. A outra é o 
mov m nto dos voluntarios que lle 
da unha pátina de enorme heroicida
de d int re . E de poi · o move

m nt ocial, o da manife tación, é 
nt abreada pola forma en 

1 van a ou a , pola ab olu
t impudi ia, pola ergoña -porque é 

qu dá- pola tomadura de 
p 1 . A tr la umada dan como 

resultado que por primeira vez iden

ti:fi.cámo-la causa dos nosos males. 

Por primeira vez no canto de pensar 

que o poder é o que nos salva das 

situacións ·pensamos que somos nós 

os que nos salvamos das situacións: 

ese é un cambio enormemente sin

gular no noso proceso histórico. 

¿Axudaría a declaración de 
zona catastrófica, que implica 
unha actuación. en . tempo e en 
medios?. 

Máis ca iso creo que aquí hai que 

· facer unha auténtica reconstrucción 

da econonúa pesqueira, marisqueira 

e turística do país e iso require un 

Todo isto obriga 
a reformular . 

o escenano 
económico 

.do país 

plan de moitísima meirande enverga
dura que tapar ocos, que é o que fai 
a zona catastrófica. Irnos perder non 
soamente uns tempos de venda de 
marisco ou uns cardumes de peixe, 
serrón tamén un nome de calidade, 
uns nichos de mercado que tiñamos 
asegurados cunha enorme capacidade 
de rendibilidade, que é máis impor
tante aínda có resto. Sumando o 
punto de vista turístico e mailo eco
lóxico e os empregos que se perdan e. 

que haxa que reconducir a ~utras 
formas de producción neste 

m.omento non está claro que teña
mos capacidade de absorber nada
váisenos un dos grandes motores da 
economía, en termos xerais un 12% 
do PIB, o que vai supor unha enor
me freada. Todo isto obriga a refor
mula-lo escenario económico do 
país. 

. Rivas Aldegunde 

A HORA DA COMARCA 
Pasamos · ó tema da comarca, 

que nos vai ocupar en Galegos o 
1 de febreiro na. festa do lume: 
¿Que idea ten vostede da comar
ca, unha organización do terri
torio recollida no Estatuto pero' 
con nulo desenvolvemento real? 
¿ Vai chegar a ser algún día algo 
máis que a celebración da da 
filloa, da faba ou do mel? 

É certo que a comarca, neste 

momento, quere dicir exposición de 

productos típicos que, por certo, son 

iguais en todas . Non vale de nada ter 

unha comarca coma a de agora 

mesmo convertida riun órgano de 

promoción sobre a cal nin os conce

llos nin os cidadáns teñen ningunha 

influencia. 

¿Como figura no Estatuto? 
Ten unhas competencias de enor

me importancia porque afonda na 

posibilidade revisión do mapa muni

cipal, de tal xeito que tocaría os tres 

elementos . básicos da administración 

local: o municipio, a comarca como 

conxunto de municipios e. a parro

quia como recoñecemento das enti
dades locais que funcionan dentro do 

municipio. É, posiblemente, un dos 

temas roáis difíciles de propoñer pero 

non difícil de incentivar cando un 

poder deixe de actuar con criterios 

estrictamente locais no sentido das 

disfuncións actuais e comece a fun

cionar con criterios de e:fi.ciencia. 

·¿E cal sería o goberno da 
comarca? 

Ten que ter un órgano elixido e 

responsable electoralmente, ten que 

ter uns orzamentos e a capacidade 

legal de acción, se non, non ternos 

nada e, polo tanto, a comarca de 

agora non é' unha comarca, é unha 

trangallada que mata o nome e a 

oportunidade do Estatuto. 
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PROGRESISTAS CATÓLICOS E PROTESTANTES 
·APOIARON A LULA DA SILVA 

Co ano 2003· comeza unha nova esperanza para Bra.sil, a esperanza chámase Lula da 
Silva. A súa toma de posesión, o 1 de xaneiro, é o final dun camiño e o comezo doutro, 

aquí ofertamos algunha das claves para entender mellar este fenómeno. 

O triunfo de Lula da Silva e o 
seu Partido dos Traballadores nas 
últimas eleccións no Brásil 
semella ser unha raiola de esper
anza para os pobres que malviven 
nese inmenso país que padece o 
inxusto reparto da súa riqueza. 
Sobre todo para os millóns de 
obreiros .parados e campesiños do 
Movemento dos Sen Terra 
(MST), para os meninos da rúa e 
os moradores das inhumanas Javelas · 
marxinais das grandes cidades. 

Seica Lula dixo nun dos seus 
mitins na rexión de Santo André, 
no gran Sao Paulo, que Xesús foi 
o meirande revolucionario da 
historia, e que, coma el mesmo, 
tamén foi atacado pola oligar
quía, morrendo a causa de 

defende-los pobres e ataca-los Vida Nueva liamos estes días un 
poderosos: "Xesús Cristo foi víc- . artigo do coñecido dominico 
tima da elite na súa época. ¿A fin · Frei Betto titulado "·Por que 
de contas, quen foi máis revolu- votei a Lula". 
c10nano na historia da 
humanidade ca Xesús Cristo?", 
preguntou Lula ante unha entu
siasta audiencia. "É a mesma elite 
que ten prexuízos contra nós a 
que tiña prexuízos contra el", 
engadiu. 

Por iso, non é estraño que ade
mais do apoio dos sindicalistas da 
CUT (Central . Unitaria dos 
Traballadores) e do MST 
(Movemento dos Sen Terra) Lula 
contase co apoio das 
Comunidades Eclesiais de Base e 
parte do voto dos evanxélicos. O 
mesmo Lula ten falado do apoio · 
do coñecido teólogo da lib
erac10n e exfranciscano 
Leonardo Boff, quen, a pesar das 
parvadas que se difundiron del · 
hai uns anos sobre a súa pretendi
da apostasía, segue facendo 
teoloxía cristiá, como mostran os 
seus últimos libros publicados 
(Soamente entre o 2000 e o 2002 
destacamos: La oración de San 
Francisco) un mensaje de paz para el 
mundo actual) Gracia y experiencia 
humana, El cuidado esencial. Ética. 
de lo humano) compasión por la tier
ra) ou Espiritualidad: un camino de 
transformación, publicados nas edi
toriais Trotta e Sal Terrae). E en 

Chamoume particularmente a 
atención a participación acti.va na 
súa campaña do coñecido políti
co negro norteamericano e pas
tor evanxélico Jesse Jackson, que 
comparou a . Lula cos líderes 
negros Martin Luther King e 
Nelson Mandela: "Os dous eran 
persoas que inspiraban un espíri
to especial, Lula tamén inspira ese 
espírito" ,' seica dixo. Segundo o 
líder do PT, o apoio evanxélico á 
súa candidatura parte "dos 
pequenos pastores e líderes 
comunitarios, e non da cúpula 
das igrexas". 

Fan falla moitas raiolas de 
esperanza así nun mundo no que 
cada día marren de Jame 25. 000 
persoas (¡¡9 millóns ao ano!! entre 
elas 6 millóns de p.enos menores 
de 5 anos), tal como acaba de 
recordarnos a FAO nun recente 
informe, no que denuncia que os 
avances na reducción da fame no 
mundo están practicamente 
estancados. A África subsahariana 
segue a ser a área onde hai un 
meirande número de famentos, 
que seguen a medrar cada día. ¡E 
logo estrañámonos de que non 
paren as· pateiras! _, ........... . 
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CONTOS, PARABOI A.S 
E HISTORIAS Xoan Antón Pinto Antón 

MAREA NEGRA, MAREA BRANCA 

ara pap gai ( rat rcula arcti

l ) , pe e r mable sorrinte, sacaba 

adiante orno podía a súa familia nes

t tempo de crise. Enfrontábase 

ada día valentemente ó frío do nor

dés, ás onda arboradas dos temporais 

do outono, ó mar calmo e baleiro de 

p ix . Pero ninguén lle ensinou 

xamais a se enfrontar co sangue 

mesto e negro que empezou a abro

llar un maldito día de novembro do 

bandullo monstruoso dun deses cetá

ceo enferruxados que cruzan a cotío 

cerca da costa galega. 

A marea negra foi espallándose 

polo lombo do mar. Empurrada 

polo ventos e polas correntes desta 

'poca do ano, como ben sabe el e 

calquera mariñeiro, acabou asolagan

do ar ais e cantís, lagoas costeiras e 

baixío d d o ur a ta o norte, desde 

un ur ada z mái ó sur e desde un 

nort ata quen abe onde remata o 

nort . E unha vontad verdadeira

m nt globalizadora altou cabo e 

países, pois é teoría ben .coñecida que 

os desastres non teñen fronteiras e 

non obed~cen á autoridade de 

go berno ningún. 

O arao papagaio (Fratercula arcti

ca) que é paxaro vello e cun pico que 

semella o arco da vella contemplou 

abraiado como o puré mouro e 

fedento ía cubrindo as rochas onde a 

fecundidade deste mar ·rebenta de 

buguinas , cangrexos e medusas, 

mexillóns e estrelas de mar, ourizos, 

algas e percebes, ben chorados polo 

seu prezo, aínda que as mesmas bágo

as merecen as humildes lapas. Non o 

podía crer. O mundo ó revés: a lumi

nosa paisaxe verde da vida cubríase 

co loito negro da morte. 

Paxariño arriscado, o arao papagaio. 

(Fratercula arctica) voou desde o seu 

cantil e contemplou tristeiro o asasi

nato . de paxaros irmáns, gaivotas de 

· patas marelas e alcatraces, mazaricos e 

corvos mariños, cormoráns ou eses 

escasísirnos e xa sentenciados araos · 

ría ntrant e aínt s, autonomías e dos cons, pobres pelotas de plumas 

enzoufadas de veleno viscoso rodan

do polo que ata hai pouco eran 

praias .limpas e douradas. 

O meu arao papagaio valente mer

gúllase no infinito mar de Fisterra e 

de Corrubedo, de Caión e de Oia, de 

Laxe e das ~íes, de ... e contempla a 

paisaxe de cinzas do fondo da mar 

incendiada. Nin rastro de sardiña e 

bocarte, tamén xurelo pequeno, tan 

saborosos e que agora só viven na 

canción dos catro vellos mariñeiros. 

Nin vestixio desas inquietantes cria

.turas, nécoras, polbos, centolas que ás 

veces en~revía entre as algas. 

Se o arao papagaio fora paxaro de 

terra a dentro sabería Ii.1.oitas cousas 

máis. Sabería que mentres a costa 

enteira tremía co medo a un futuro 

sen futuro, e choraba en silencio 

masculino e feminino, e esixía a 

berro seco ¡Nunca máis!, había 

Unha marea 
branca de homes 

e mulleres 
enfrontábase á 

marea neg·ra 

gobernantes que non perdoaban o 

ocio de fin de semana. E sabería 

tamén que a marea de chapapote 

acabou brincando fora dos cantís e 

das praias para tapar os obxectivos das 

cámaras da televisión de todos, os 

micrófonos das radios de todos. 

Tamén pechou as palabras, as linguas 

e os olios dos que tiñan a obriga de 

dar testemuña da verdade e foron 



asolagacios polo chapapote do silen

cio negro que disfraza -a realidade. E 

sabería, en fin,_ que. hai xentes de 

mirada negra que están a cambiar o 

paraíso azul e verde, de auga e de 

vida da nasa costa polos paraísos :fis

cais dos cartas negros coma chapa

pote. 

Cando estaba a piques de botarse a 

chorar produciuse un milagre. Entre 

. bágoas viu unha pequena marea 

branca, que á marxe de poderes, 

ministros -sen mácula de fuel nos 

zapatos de fino coiro, técnicos que 

envían petroleiros a salvarse sós en 

metade dun temporal, empresas de 

remolcadores loitando entre si pala 

presa e outras faunas, unha marea 

branca de homes e mulleres en:fron

tábase á marea negra. 

Entre bágoas albiscou o arao papa

gaio (xa saben, Fratercula arctica) 

xente ben coñecida, pescadores e 

mariscad<:)fas, mariñeiros teimudos 

termando da vida na Costa da 

Marte. Rapazas e rapaces novas do 

interior, da sociedade civil baixaban 

ás praias e as rochas e arrincaban coas 

pas e coas mans o chapapote pega

ñento. No seu tempo de ocio. E os 

barquiños multicolores collidos das 

mans ían cubríndose de negro men

tres loitaban contra o goliat de alca

trán negro defendendo o seu pan de 

cada día e as rías de todos. E no 

medio d.e tanta marte, de tanto chei

ra e de tanta marea negra, amencfa 

unha inmensa esperanza branca: a de 

que nas .persoas .hai moitas máis cau

sas dignas de admiración que de des

prezo (Camus) sobre todo cando loi

tan dun xeit_o tan xeneroso e conmo

vedor para sementar vida ali onde o 

egoísmo dun.s poucos colleitan 

marte condenando a nasa costa a 

unha longa noite de níerda. 

O NOSO TABOLEIRO 

FESTA DO LUME 
Sábado 1 de febreiro 
O primeiro sábado do mes de febrei
ro ternos unha cita coa Festa do 
Lume. O encontro é no Pazo de 
Galegas e o convidado <leste ano será 
Xosé Luis Barreiro Rivas. O que fara 
vicepresidente da Xunta, agora pro
fesor da U niversidade de Santiago, 
viranos falar de Organización terriorial 
e desenvolvemento: comarca, concello e 
parroquia no futuro de Galicia. No pró
ximo número teredes toda a infor

J1.1ación e horarios. 

REMOL: XA VAN CATRO 
Irimía ten en marcha un serv1c10 

litúrxico bautizado co nome de 

Remol do que xa se enviaron catro 

números.A distribución do REMOL 

é electrónica, así que todo aquel que 

queira recibir, totalmente gratis, no 

seu correo o novo servicio só ten que 

escribirnos a irimia@wanadoo.es. 
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CARTA 

A VOLTAS CO ENSINO 

Estimado director: 

Reciba con estas liñas o meu atento saúdo. 

Son subscritor da revista, e estiven tentado durante semanas de lle enviar estas liñas, pero fu.nas de~ando, ·con todo 

póñome hoxe ó labc:r. 
Motiva esta carta o editorial do núm. 635 da revista, que leva por título: "A VOLTAS CO ENSINO". Comeza cun 

conxunto de reflexións sobre o inicio do curso: que se aumentou o prezo dos libros de texto, que se as clases particu

lares, que se o fracaso escolar ... para lanzar algo que non vén ó caso:" Por outro lado o ensino privado flota nun mar de sub
vencións e privilexios adquiridos. Séguese apostando por convertelo no centro de formación das elites des te país, mentres que o. públi
co se ve na obriga de aceptar aqueles alumnos que non aceptan os concertados. Aínda así, existe un ensino público de calidade con 
máis recursos e profesorado mellor formado có privado". 

Non entendo a vosa teima en atacar, con ocasión ou.sen ela, o ensino privado, que está a .realizar, o mesmo có públi

co, un gran servicio a este país. Coido que .ª vosa postura provén máis da ignorancia ca ·da mala fe, aínda que ás veces 

teño as miñas dúbidas. 

Despois de laiarse das supostas "subvencións e privilexios" e de "convertelo en centro de formación de elites", consólanse 

p is "aínda así existe un ensino público de calidade con máis recursos e profesorado mellor formado có privado". ¿De que se quei

n? P i aínda a í o público ten máis recursos e mellar profesorado. Parécenme ridículas estas afirmacións e compa-

as subvencións e os concertados non cobren os gastos de funcionamento dos centros. De · 

e u os ntro teñen que adiantar diñeiro porque as cantidades das subvencións e concertos non chegan 

d bían - st ano aínda non recibimos ren-. Sabedes perfectamente que os nosos profesores traballan máis horas 

n m no alario. Non fan oposicións, pero pasa sobre elas a reducción de aulas e de despido. 

Paree unha broma: por un lado non queren que nos subvencionen os tres anos e por outro acúsannos de non reci

bir alumnos de economía modesta. Alumnos problemáticos, xitanos, emigrantes americanos, africanos e dos países do 

1 t ... non on patrimonio dos centros públicos. Falo desde a realidade que coñezo e vivo. 

O ensino público e privado son necesarios e os dous han de ser conveni~ntemente atendidos economicamente polo 
E tado se queremos que haxa verdadeira liberdade de ensino. 

Agradézolle que se digne publicar esta carta, coido que IRIMIA, que . habitualmente dá unha de cal, p~de e debe 
darlle unha de area ó ensillo privado. 

Atentamente saúdao 

Xosé Feo. Martínez Reboiras 
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FAI A.NDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Estamos no tempo do téquele-téquele 

Non parece moi propio do tempo de Nadal pensar en. quentarlle o lombo a 
alguén, pero hai quince días diciamos que esta nosa lingua ten mil e unha 
maneiras para lle deixar máis ou menos claro ó persoal que lle van andar coa 
roupa das festas, vamos, que lle van achega-la albarda. E nas circunstancias palas 

Non é o mesmo unha melladura ca unha malladura. 

que se está pasando 
neste momento neste 
noso país, sobre todo 
na costa, estas frases 
comezan a ser habi
tuais. Que a un 
pódenlle busca-las bei
ras, botarse a el coma 
un can e despois, 
claro, andarase ás 
piñas, ós tambos e ós 
moquetes, vaia, que 
sen camela nin bebe
la poden mallar nun 
coma en centeo verde, 
que haber hainos que, 
se che teñen mala leí, 

olios, á primeira de cambio levantan a man e ¡amásante a 
u t ñen a man ben pesada ... E algúns incluso que a porra 

ma un ap, ndice máis do carpo .. . 
¡ !, ó m. llor .hai a quen non lle sobra que lle aperten algo as cara-

villa , porqu lle acaban coa paciencia a un santo ... Que seica para que non 
no aia o p lo quizá o mellor sexa andar sempre polo rego, ser lavadiño das falas 

t r tino, qu en boca calada non· entra mosca e dous non pelexan se un non quere, · 
m xan por nós será mellor dicir que chove ... e ·non hai lío. 

E despois de tanto mallar ... facémosvos unha advertencia moi importante: nós 
non omos violentas, que conste, pero todos estes dicires, moitos deles de noso 
e outros dos nosos coñecidos non queríamos que se perdesen da fala. 
Xa chegadas a este punto, probablemente esta sexa a última comunicación do 
ano capicúa que se nos vai, si, que este aniño xa vai sendo vello e chega o ano 
novo, fectivamente: ¡feliz aninovo!, así todo xunto, e bo Nadal, de todo cora
zón; o de "bon" non o podemos escribir, pero si usalo na fala. 
E ta datas on as tales para atopar xente da que ónde vai que non ternos novas 
e ... ¿que lle dicimos?: 
Ola Pepe, ¡Canto hai que non te vexo ! 
Si, ho, xa debe de haber uns tres anos. Si, si,fai agora tres anos para Reís. Pero 
non pasan o ano por ti, Rosiña ... 
Pepe e mai Ro a dominan o uso do haber e do facer nisto de marca-la distan
ia no tempo: haber emprégase sempre cando a distancia no tempo non é 

ta (hai moito hai u11s tres anos), pero se sabemos .certo canto tempo pasou 
mpr garemo haber oufacer indi tintamente (hailfai tres anos) . 

Poi b n hox tamén no despedimos de vós coma hai uns anos, cantando ... 
antad ben baixo 

p tad pouquiño 
para qu n n e p rt 

no o rulin ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Catro tristes mariñeiros 
todos bagoan nun bote 
porque a Negra Sombra anuncia 
un loito de chapapote. 

2. Mentres, aló pola fraga 
seguindo a cans de raza 
o número Un dispara 
e fai diana na caza. 

3. A gran costa de Galicia 
padece unha gran ferida 
e o seu pobo, a súa xente 
anda tristeira e doída. 

4. Negra Samba que me asombras 
-cantaba así Rosalía-, 
negrume dese fueil 
que invade noite e día. 

5. Mais entre tanta dolor 
e tan grave ansiedade 
unha .gran luz escintila: 
é a solidariedade . . 

6. Nunca foi tan numerosa 
a manifestadón da xente 
percorrendo as nosas rías 
con rabia e ánimo quente. 

7. Pero o futuro está négro 
e impera o chapapote: 
¡pobres catro mariñeiros 
pois que van quedar sen bote! 

8. Sombra negra asc:mbrosa 
e que deixa esta traza: 
os que din que nos gobernan 
marchan para ir de caza: 

9. Todo o mundo se desculpa 
parecen estar de coña 
son xente irresponsable 
que carece de vergoña. 

1 O. Catro vellos maiñeiros 
traballan á luz da lúa 
e as entrañas con1estas 
e a carraxe que brúa. 

11. Chégannos de todo o mundo 
voluntarios a Galicia: 
gr~ciñas dende a tristura 
porque vós sodes ledicia. 

12. Para os mariñeiros nasos 
aínda queda moito trote; 
sen sardiña e sen bocarte 
non poden levar seu lote. 




