
Moitos mandábano 
calar, pero el berraba 

aínda máis alto. R E V 1 S TA . Q U 1 N C E N A L DE CR.E"NTES GALEGOS 
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EDITORIAL ESTASE ENRARECENDO O 
AMBIENTE Son varios os sinais de alarma que veñen apa

recendo nos últimos meses e que nos fan pensar que a práctica 

democrática non acaba de ser asumida por un goberno que fai da 

maioría absoluta o paradigma da convivencia política. A través dos 

medios chéganos un ambiente de crispación no que o goberno 

esixe lealdade acrítica, mesmo submisión, ás súas ideas e a súa xes

tión. 

~~~-
Coordinadora Galega pola Paz 

Act.ga .. as .. po,. a.och1el•n Ch•-b•, A.a•lacl6n da MuU•-• R•c¡¡¡nd•a, llNO,. CAll, CAF, CtG, Coo rdlnodora de 
Crent•• O•t.90• .. C..nlln•dorta Oal•ga ... OHO• para o D•••1.tvo lv•m•nto., CC.00 ., EU-tU, Fedoraal6n 

•••10.111f•hl Oolega,. •wntl•d4n Araguaney, Pu•ufacf•n po- a l9ua.ldod e M•ria Xo ... Arca •, Galb;o Nova, 
Orvpo .re O'-:: .. d6n Pl••al Oolaga,. INnRllD Gcdkla, IHTl!RMON-OXFANl,. M o wemento Rvral Crlstián., M-..Uere• 

C'rt.11 .. O•l•9 .. , PMleO·PSO•, S.ntlnarl o Ga&.90 de •ducad6n p-- • P .. , SLO-CC..U...,. UGT, Unión do 
aatvdlente• Ar.N•, UU..AA., Volu .... rl•de Sodal Ra9cu, Xlt.CC., :XX..55 . 

A crise da illa de Perejil, a Folga Xeral, a catástrofe do Prestige, 
a ameaza de guerra no Golfo .. . veñen senda ocasión para, cada vez 
con máis intensidade, descualificar a quen non cadre de acordo coa 
xestión que, de cada un destes problemas, fai" o goberno. 
Batasunización, falta de patriotismo, deslealdade constitucional, 
actuación :fraudulenta de Nunca M áis ... veñen senda utilizados 
polos círculos gubernamentais para tapa-los problem as e descuali
ficar a quen critique. 

Un paso máis nesta dirección deuno Fraga cando afirma, xa _ 
abertamente e sen disimulos , que "sería de tontos" pagarlle a 
alguén que o critica. Deixan así ben ás claras que confunden os 
carta de todos, i o si, administrados polos gobernos (do Estado, da 
Xunta ... ) co cartas do PP, utilizados en beneficio dos intereses do 
partido, sexa pagando campañas propagandísticas de lavado de 
imaxe, sexa concedendo subvencións só a quen siga as consignas 
gub rnamentai evite falar na súa contra. 

N st cont xto d ou comigo ou contra min, faise cada vez máis 
diñ il un diálogo equilibrado e constructivo no que se teña en 

nta poñamo por ca o, a opinión da cidadanía que, como saben 
d bra non a pta a guerra contra Iraq . 

Daniel López Muñoz 
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A CLAVE 
Francisco Xabier Martínez Prieto 

A clave: a viña novo. 

Érase unha vez un pobo cheo de moitas normas, de leis e no que todo estaba estabrecido. E pobre daquel que se saltase "o sába

do" ou calquera das pautas comúns a aquel pobo, seguro que alguén llas ía lembrar e que a exclusión social ía comezar palas 

olladas e ós escándalos. A Palestina de Xesús non se diferenciaba tanto da nasa realidade. 

O sistema da construcción do Reino radica na caída de tódolos sistemas. Cando o sistema é un fin en sí mesmo baleirase de con

tido e de razóns. Fala claro Xesús o dicir que un sistema de odres vellos non val para o viña novo do Reino de Deus. 

A filosofía da búsqueda de cruces e de xexúns sitemáticos non ten sentido para o cristián que descubre a Deus presente e encar

nado ó seu carón, enchendo a súa vida de liberdade e gozo. Situar esta pasaxe xusto antes de vivi-la Coresma debe facernosre

pensar as razóns dos nasos xexúns. 

e··········· 
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A -PENEIRA 

A PENA DE MORTE segue a empezoña-la sociedade americana, onde 

dende 1976 xa executaron máis de 800 persoas; delas 102 in~centes, a pesar de ser 

declarada inconstitucional por .un xuíz, (71 só no 2002). Os condenados por delictos 

comúns á pena capital son máis de 3700, ás veces en procesos arbitrarios .e sen pro

bas. Este fariseísmo tan puritano nace do medo á liberdade, á disidencia, á vida ... ; así, 

un rieno de 11 anos é reo da pena capit~I cando comete un delicto, pero é un menor 

cando é a víctima dos abusos dos adultos. O gobernador de lllionis o día que abando

nou o cargo conmutou esta pena a 159 condenados porque: "o naso sistema é inco-

rrecto e inxusto, e ás veces tamén é moi racista': Na foto, Brown condenado a marte 

por unha liorta entre mozos nunha banda mafiosa que o_ recrutara para vender droga. 

o DÍA DA CLASE OBREIRA, o día 10, lembrámo-lo asasina

to na dictadura de Amador e Daniel, pero reivindicamos un cambio político e eco

nómico para que tódolos cidadáns teñan dereito a un trabal lo digno. Os datos ofi

ciais do goberno falan dun crecemento do paro en xaneiro do 2,70/o, o 12,690/o da 

poboació~ activa (155.179 desempregados, que non se acadaban dende xuño do 98), 

CHINA TAN PRETO E 
TAN LONXE vén de enceta-1; 

cuarta transición dende a chegada dos 

comunistas ó poder (1949), comedo a 

unha desintegración dos seus países 

como na Unión Soviética. Segue.n sen 

cumpri-los dereitos fundamentais, 

dende a masacre de Tiananrrien (1989), 

nunha represión infestada de execucións 

sumarias, detencións arbitrarias de inte

lectuais, líderes relixiosos e políticos, e 

cun 700/o de habitantes na pobreza.

Onde hai moitos máis homes ca mulle

res, porque na ~hina (na India, 

Bangladesh ... ) abrigan a elimina-la 
e só 7 de 100 contratos son indefinidos, os outros cobran un 30 ou 400/o menos. 'Por segunda nena e manteñen os varó ns. Así 

certo, a poboación en GaÚcia segundo o último censo é de 2.737.370 habitantes. No , os galegas teñen máis doado adoptar 

2002 morreron en accidentes laborais 102 traballadores (2,58 máis) e cada día hai nenas, hai 87 familias agardándoas e 

214 baixas pala mesma causa. outras 50 xa pertencen a fogares gale

gas, nalgún xa hai dúas. Corenta millóns 

"desaparecidas" (abortos, infantici-

dios ... ). a maioría sen seren rexistradas 

endexamais. Nalgunhas escalas rurais o 

800/o, entre 5-10 anos, son nenas e moi

tos son condenados á soidade e á soltei

ría. No 2002 foron secuestradas 10.000 

OS GRELOS son o prato preferido nesta tempada, pero son sempre desexa- mulleres para seren casadas. 

dos: "nabo, nabiza e grelo, trindade do galega", reza un refrán. E xa poden acompa

ñarnos todo o ano gracias á investigación dun equipo da Universidade de Santiago, 

que está a traballar no alongamento da súa vida coa oferta de grelos conxelados e 

envasados, e á fabrica conserveira "A Rosaleira", que precoce os excedentes dos labre

gos do Rosal. lsto vai axudar á exportación. Os investigadores denuncian o pouco 

coñecemento desta hortaliza. Hai comarcas que celebran este agasallo da natureza o 

Domingo de Entroido: en Cuntis a Feira do lacón con grelos e nas Pontes a XXIII Feira 

do Grelo . 



Alfonso Blanco Torrado 
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Tempo de enxertos, unha técnica que desenvolven con atención os productores de 

CEREIXAS dos arreciares de Vigo: Valadares, Beade ... A súa poda só se fai 

nos 5 primeiros anos, mentres que a idade media dunha cerdeira está entre os 20 e 

25 anos. Ós 2 anos principia a maduración da súa froita e os cultivadores teñen que 

coidalas ata os 6, cando están na plenitude de producción. Oueren promociona-la 

picuda de Beade e comercializala a través da Asociación de Productores de Cereixas 

nunha comarca que lle presta o terreo frío e seco que necesitan. Pero é Chantada a 

que vai á cabeza da cereixa ecolóxica co 800/o da producción (6000 Q). No "Ano de 

Avilés de Taramancos" lembrámo-lo seu agarimo palas cerdeiras: "Amar fisicamente 

a terra de cavar. Tratala con coidado. Plantar unha cerdeira e ver como se vai 

erguendo no aire tan feble como se un lle dera a lento todos os días de só olla la" 

(Nova Crónica das Indias, 1989). 

No DÍA DA MULLER lembrámo-las da etnia xitana, q~e non sempre son 

tratadas con xustiza. Como María Luisa Muñoz, viúva, á que non lle recoñecen o esta

do anterior de casada por tela feito corito xitano e lle quitan a súa pensión. O mesmo 

racismo que lles pecha as portas do mundo laboral, reacio a contratalas. Aínda que 

eses non é ocaso da moza xitana María Xosé Jiménez Cortiñas, traballadora social e 

presidenta da Asociación de mulleres xitanas "Adiquerando" de Vigo, que en romaní 

quere dicir: "falando". Esta asociación está a traballar pala concienciación da igualda

de dende as propias mulleres, fronte ó machismo non só da súa etnia, senón da-socie

dade en xeral. 

Apostolado do Mar, Rosa dos Ventas e a 

Asociación de Familias Mariñeiras están 

a DENUNCIA-LA VIDA 
DOS MARIÑEIROS: un 

traballo inhumano sen protección legal, 

xornadas de 20 horas que provocan acci

dentes e martes, salarios segundo as cap

turas, unha vida moi dura nos barcos e 

conflictos entre vida laboral e familiar. 

Acusan ás administracións e ós empresa

rios por esta inxustiza que afecta a máis 

de 24.000 galegas os que non dubidan en 

considerar coma os "escravos do S. XXI". 

A 111 MOSTRA DO 
ACEITE no Val de Quiroga, o 2, 

fainos lembrar unha Galicia vizosa neste 

producto, como representa Vigo co seu 

alcume de "Cidade Olívica': Pero agora 

visitámo-lo muíño de Bendilló coa única 

almazara que aínda fai hoxe a moenda 

das olivas e que agasalla cun acei te 

artesanal. Gracias ó microclima, as be i

ras do Sil inzan de vides, manzan illa, 

castiñeiros, romeiro, etc. En Vilaester hai 

varios muíños de aceite, antes de chegar 

ó túnel de Montefurado, onde os roma 

nos explotaron o ouro. E en Rugando 

podemos saborear outra das riquezas 

deste val, o mel, e aprecia-los antigos 

colmeares rodeados de muros de pedra 

circulares para gardalos da acometida 

dos osos. 

e ············ 



~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982-557841 
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 - 58 18 88 

~ Provenza, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 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 

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

'ai Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981-353714 
Fax: 981 - 35 3716 

'.to 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 

~ai 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 

·············e 

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

,,, 

POLmCA 1intxu 

ANTE AS MUNICIPAIS . 

Por riba do reb'!mbio da guerra inminente e dos 
numerosas sacudidas do Prestige, a proximidade das 
eleccións municipais está centrando a actividade dos 

principais partidos políticos. 

Segundo tódolos indicios, socialistas e populares conservarán sen ningun

ha dificultade as alcaldías das cidades que gobernan con maioría absoluta, A 

Coruña e Ou~ense respectivamente. O PP seguramente será o partido máis 

votado en Vigo e Lugo, onde se presentan como candidatas as exconselleiras . 

Pero semella que o socialista vai se-lo partido máis votado en Santiago e o 

BNG en Pontevedra e Ferrol. 

Ou sexa, que o reparto do poder municipal non vai diférir moito do exis

tente ata agora nas principais cidades. Claro que ningu~n é quen de valora

las repercusións electorais dos asuntos do Prestige e da Guerra en Irak, pero 

non falta quen afirme que o PP podería quedar no terceiro posto na Coruña 

e mesmo en Ferrol. 

E con estas perspectivas, dáse por sup.osto que o PP perderá a maioría na 

Deputación da Coruña, e mesmo haj quen lle augura algo similar en 

Pontevedra, provincias· nas que o pacto entre socialistas e nacionalistas pode

ría darlles a presidencia desas entidades. 

Como queda dito, nas cidades da Coruña, Santiago e Ferrol os resultados 

do PP teñen mala pinta. E iso, malia a integración dalgúns irmáns separados, 

coma o caso de Marfany ou dos exmembros do PP en Ordes, supón ese risco 

de cambio na Deputación. 

Ninguén é quen 
de valora-las repercusións electorais 

do Prestige e de lrak 

En Pontevedra, en cambio, mentres Xosé Cuíña anuncia un esforzo supre

mo para facer ve-lo seu poder na comarca do Deza (e deixar quedar mal así 

o seu cordial inimigo, o secretario xeral, Xesús Palmo u, alcumado de traidor), 

a crise que se m anifesta en sitios como Redondela, O Porriño, Mos ou 

Ponteareas e os anunciados malos resultados no Morrazo poñen tamén en 

perigo esa maioría. 

O s diferentes partidos son perfectamente conscientes desa situación de 

partida. E fan tódolos esforzos en consonancia con ela. E iso malia as fortes 

crises socialistas en Vigo, Ferrol, Ourense ou Ribeira, ou as menos dramáti

cas do BN G en Santiago ou Monfor te. 



O AQUEL Xosé Lois Vi/ar 

UNIFORMADOS 

- ¿Vi ches o documental da primeira sobre "o bi_oterrorismo "?, -dixé
ralle mentres estaban sentados na consulta. 
- Non, ¿cando o botaron?, - tespondeulle con sorpresa 
- Onte á noite. 
- Pois non estaba na programación. - comentou extrañado. Era un 
defensor a ultranza dos documentais . picía que na tele non se podía 
ver outra cousa. E non lle gustaba perdelos. 
- Na programación da prensa non estará, pero na súa programación 

/ 
Sl. 

O seu interlocutor deu por perdido o asunto do documental e pasou 
ó contraataque informativo. 
- ¿E ti viches hoxe as noticias da mañá?. 
- Eu non madrugo tanto 
- Pois o "Blair" sacou os tanques e o exército á rúa en previsión de 
ataques terroristas, -dixo con precisión- . - ¿Que "Blair"? 
- O inglés. 
- Ah, o "Bler" 
- Tamén nos Estados Unidos o Bush seica botou un espiche pola tele 
e andan todos coma tolos a comprar víveres nas tendas, - continuou 
telegrafiando. 
~ O mesmo fan os de Bagdad, o único é que teñen menos cartas e 
menos sitios onde facelo. 
- Tamén en países da zona están a facer prácticas de defensa contra da 
guerra biolóxica, - comentou cun aquel de xornalista. 
- Están uniformándonos a todos, meu home. 

· - Dirás informándonos 
- Digo uniformándonos e digo ben. 
- ¡Ah, xa!, moi agudo, si señor. Todos con uniforme. -dixo satisfeito 
pola descuberta do xogo de palabras. 
- Con uniforme non, - concretou o se paisano- coa cabeza uniforma
da, é dicir, amoblada, arrombada ó xeitó deles . 
- Estasme sorprendendo, agora resulta que ademais de político queres 
ser filósofo. 
- De filósofo nada. Observador. Se cadra, inspector. 
-Da O NU 
- Do caralla. 

e ······· ·· ··· 
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ENTREVISTA 

ORZAMEf)ITO PARTICIPATIVO: O GOB.ERNO DA 
CI DADAN IA. , 
ENTREVISTA CON SEVERINO RODRÍGUEZ, candidato á alcaldía de Monforte. 

Severino Rodríguez é o actual candidato polo BNG á alcaldía de Mo!Jforte de Lemas. 
Ante a proximidade das eleccións ós cancel/os, e aproveitando o encontro mantido con 
el en Lugo sobre o orzam.ento participativo organizado pala Plataforma Cidadá a favor 
do Voto Responsable, aproveitamos para concertar unha entrevista coa pretensión de ~ 

que comparta os seus puntos de vista sobre esta experiencia nada no Brasil e posta en ru 

funcionamento no Cancel/o de Porto Alegre hai xa 8 anos .. Severino é bo cpñ~cedor ~1 

deste xeito de facer e, no programa político do Cancel/o de Monforte de Lemas do BNG, ~ 
ofrece achegas novidosas pensando nunha maior participación 

Basicamente ¿que idea se ve 
reflectida na expresión 
Orzamento Participativo? 

Cando se fala de Orzamento 
Participativo (O.P.), hai que referirse 
a un modelo de xestión pública no 
que a cidadanía participamos, de 
maneira directa e voluntaria. O s 
cidadáns propoñemos, dialogamos e 
d cidimo sobre os investimentos 
mumc1pai e as políticas públicas. 
E te modelo de actuación promove a 
d mocratización do Concello asegu
rando a tran parencia no gasto dos 
r ur o o destino do diñeiro 
público á área máis nece itadas e de 
n idad da poboación. Constitl1e 

democrática nos cancel/os. 

un elemento fundamental para unha 
m ellor distribución da riqueza ade
m ais de socializa-la toma de deci
sións. 

Dende o observado na túa 
viax~ ~ Porto A.legre ¿que pro
gresos e que dificultades entraña 
o O.P. en termos de democracia? 

A posta en práctica do O.P. repre
senta un grande avance na democra
cia real e penso que é l.m ha obriga de 
tódalas persoas progresistas e defen
soras da democracia, camiñar nesta 
dirección. 

De ~ódalas maneiras, penso que é . 
positivo ter moi claro que este pro-

xecto en si, como todos, non é bo 
por si só. Existe a falsa idea de que 
todo o democrático é bo, pero eu 
penso que a planificación democráti
ca ou o asamblearismo autoxestiona
rio (que é do que estamos falando) 
pode conducir a resultados indesexa
bles se quen decide e logo vota está 
mal inform ado ou ten reflexionado 

pouco. Por iso, ª· superación <lestes 
inconvenientes pasa por introducir 
en calquera proposta de democratiza
ción a reflexión e o debate en torno 
á m esma. Por iso, nos procesos de ela
boráción de dec,:isións colectivas, tan 
importante é o mecanismo formal de 
decisión como o proceso de elabora
ción destas decisións. Hai que se pre
ocupar tanto pola decisión como 
polo xeito ~n que se chega a tomala. 

No programa político do 
B.N.G., de cara as próximas 
eleccións municipais incluiréde
lo coma un dos puntos d·o 
mesmo.¿Que retos e cambios 
suscita dentro dunha organiza
ción política? 

No B.N.G. este reto, coma outros 
encarniñados a facilita-la participa
ción dos cidadáns na toma de deci
sións que afectan os seus intereses, 
sempre é asumido con cariño, ilu
sión, respecto e reflexión. Somos 

r 



unha organización na que entre as 
suas razóns de ser atóp::ise facer da 
política algo dos cidadáns, algo cos 
cidadáns e nunca á marxe deles . 

Así e todo, e aínda tendo claro o 
anterior, segue se~do necesaria a 
reflexión sobre este proxecto, pois no 
diálogo e na posta ~n común está o 
noso éxito, pois non debemos esque
ce-la necesidade de entende-lo O.P · 
como un proceso que comeza pero 
que será necesario actualizar ou revi
sar continuamente para melloralo 
e/ ou adaptalo a novas realidades. 

No caso de acada-la alcaldía 
¿como- potenciariades unha 1ru

ciativa nesta liña ó longo dos 
catro anos? 

A función primordial do B.N. G. 
penso que debería se-la de poñer 
tódolos medios humanos e materiais 
para, dunha maneira gradual e moi 
reflexiva, camiñar na dirección de 
intentar poñer en practica o 
Orzamento Participativo. Despois, 
deben se- los cidadáns,os que ~ecidan 
se queren seguir ese camiño e cómo, 
ou se polo contrario optan por outro 
distinto. 

Se o O.P ten como obxectivo fun
damental a participación cidadá na 

toma de decisións, parece razoable 

que dende o comezo, dende a simple 

proposta do mesmo, sexan os propios 

cidadáns os que decidan a concreción 

de tal proxecto. 

Por este motivo, penso que debe

mos partir dunha metodoloxía basea

da no principio de analizar-actuar

participar. Coa mesma, intentaríase 

xerar formas de educación democrá

ticas, partindo da análise da realidade 

Dialogamos 
e decidimos 

sobre os 
investimento·s . . . 

mun1c1pa1s e as 
políticas públicas 

concreta, e non ó revés como acorre 

nas interevencións sociais que se pla

nifican lonxe dos intereses dos colec

tivos e das persoas. Neste proceso 

debe existir un intento permanente 

de incorporar persoas, grupos, move

mentos, etc. para que acheguen o 

maior número de reflexións. 

¿Cómo xúlga-la realidade aso
ciativa galega con respecto a 
unha experiencia coma esta? 

Sen poder xeneralizar, penso que 

nos últimos anos, no interior de 

Galicia, non existe unha grande tra

dición de toma de decisións colecti

vas ou experiencia asociativa. Agora 

ben, penso que esta realidade non é 

un factor determinante que poida 

dificultar o proxecto do O.P pois a 

ninguén nos molesta participar nas 

decisions que nos afectan directa

mente, simplemente hai que poñe

los medios para que o poidamos 

facer. Hai, segundo o meu parecer, 

outros factores sociais ou culturais 

que si poden facelo; incluso a propia 

diseminación dos núcleos de poboa

ción pode ser un factor en contra. 

Galicia é distinta e dentro de 

Galicia hai distintas realidades sociais, 

económicas, culturais, etc. Por iso 

resulta aínda máis necesario facer 

unha' análise de cada contexto

Concello. Os datos obtidos axudarán 

a ter máis información sobre a reali

dade do Concello e, daquela, facilita

la análise previa a elaboración do 

proxecto propio para o mesmo. 

Para rematar, Severino: ¿prés
talle ou dáselle o poder decisorio 

á cidadanía?. 

Non hai un só grupo político que 

diga que as decisións non están na 

cidadanía, pero igual que noutras 

moitas causas ( e derivado funda

mentalmente da manipulación que se 

fai da palabra e dos conceptos) a rea

lidade é ben distinta. 

Loitar por algo para dárllelo e 

compartilo cos seus lexítirnos propie

tarios: esa debe ser a premisa funda

mental da actividade política ou 

social dos que decimos loitar por un 

mundo mais xusto. 

· e··········· 
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RES E NA. 

UN PEQUENO GRAN LIBRO 
Correu coma a pólvora. De boca en boca, cantos en Lugo teñen a/amenos unha mínima 
curiosidade polos asuntos públicos fixéronse eco dunha pequena publicación que, dado 
o seu tamaño, parecería chamada a quedarse pechada nese. pequeno círculo de lectores 

curiosos que devoran canto /les cae nas mans 

Par ía pr vi ible que pasase tanto 

mái ignorada canto máis e teña en 

conta que nin s quera leva na parte 

baixa da portada o nome dalgunha 

n ida ca a editora que lle outor

o-ara lgún mpaqu e certa garantí-

as . Por fortuna non foi así. A primei

ra edición esgotouse rapidamente e 

hai exp ectativas de éxito para a 

segunda. 

Estou a falar dun opúsculo, en esti

lo de epístola moral, que o seu autor, 

Xosé Alvilares, titulou, moi kantiana

mente, Dignidade e Iridignidade da 

Política. Moitos dos que acudiron a 

mercalo nas librerías tiñan que o 

pedir expresamente pois algúns 

libreiros non ousaron poñelo aberta

mente nos escaparates, do mesmo 

xeito que outros, con posibilidades e 

mesmo ganas de o facer, tampouco 

ousaron editalo. Algo surrealista, tal 

coma se aínda estivesemos baixo a 

bota fascista de Franco. ¿Ou estamos? 

·Non o sei, pero o que si sei é que ía 

sendo hora de que alguén puxera por 

escrito unha serie de feitos públicos e 

¿Tes por aí 
ese libro 

de Cacharro? 

notorios, realizados por persoas moi 

coñecidas no exercicio do seu rol, 

que reclani.an un xuízo moral. Xuízo 

que, en privado, estase a facer en todo 

Lugo e a c~quera hora, pero que, 

nesta cidade m áis sometida que ilus

trada, non é <loado de o facer publi

camente polo moito medo ó que con 

tal xuízo crítico se poida perder. O 

mesmo Alvilares non deixa de lles 



pedir perdón ós que non deixou moi 

ben parados de cualificativos no seu 

escrito, xa que - son as súas verbas -

"non lles pedín nin lles penso pedir 

ningunha subvención" . 

Parece ser que dos que van buscar 

esa obriña ás librerías case ninguén 

pide o libro polo seu título nin polo 

nome do autor serrón que, simple

mente, din algo así: a ver se tes por aí 

ese libro de Cacharro. O libreiro 

enténdeo de contado e búscao no 

recuncho da tenda onde os ten aga

chados. 

O Señor de San Marcos 

Do que levo dito puidera alguén 

deducir que o libro é, sen máis, unha 

relación de feítos máis ou menos 

escandalosos. Non tal. Alvilares non é 

un Sardá serrón que, coa coidada 

prosa que xa lle coñecemos, adereza

da pola fina ironía que tamén é marca 

da casa, fai unha fonda reflexión 

sobre moral e democracia, nunha sínte

se que non ten perda. Non está de 

máis recordé\r o uso que fai de auto

res coma Kant, Rousseau, Alejandro 

Nieto ou Vidal-Beneyto. Claro está 

que o sesudo contido teórico pasa 

moito mellar cando se ilustra con 

moitos exemplos, moi ben traídos, de 

feitos que para ben e, sobre todo, para 

mal, son fornecidos pola vida política 

luguesa cun punto focal que se atopa 

na rúa San Marcos onde ten a súa sé 

a Deputación. Naturalmente, o eco 

desa casa onde vive o que case todo 

o mundo en Lugo chama o Señor de 

San Marcos amplificase gracias ós 

corifeos que Alvilares non se priva de 

nomear. A desmesurada ambición de 

poderío · que s~ alberga naquel pazo 

non deixa indiferente ó pobo de 

Lugo que non a aproba. E ñon deixa 

de ser unha incógriita digna de estu

dio o feíto de que a penas se escoita 

falar ben dese poderío a moitos 

lugueses que, sen embargo - un para....: 

doxo -, axúdanlle cos seus votos a 

reinar. 

Votos pns10ne1ros, sen dúbida, 

moitos deles. Prisioneiros duns 

temores que, polo feíto de_ b seren, 

fan útil esa distinción que recorda 

Alvilares entre democracia procede

mental - os votos - e democracia 

como expresión dun pobo adulto e 

libre das ataduras de corte caciquil 

que envelenan a calidade daquel pro

ceso. A súa epístola, como el mesmo 

recorda, non é política serrón que 

trata de ser ética. E como tal hai que 

a ler para facerlle xustiza. Non lle vén 

Alvilares 
fai unha fonda 

reflexión sobre 
moral e 

democracia 

mal a Lugo - e a Galicia - que 

alguén lle recorde aquilo de Kant: 

muller e home han ser donos de si 

mesmos e a democracia ha facer 

deles persoas maiores de idade que, 

como dicía Fernández de Andrada na 

súa epístola moral a Fabio, "al caso 

adverso inclinarán la f rente antes que la 

rodilla al poderoso " . Persoalmente eu 

estou ·estes días especialmente sensi

bilizado ante estas actitudes porque 

me ten algo asombrado (entre som-

Bernardo G. Cendán 

bras) os primeiros resultados dunha 

enquisa que estou a realizar e que m e 

fai coller a impresión de que moitos 

estudiantes universitarios lugueses 

adoptan, impasibles, actitudes clara

mente caciquís. Pero disto xa falarei 

noutra ocasión. 

Calar é máis prudente 

Volvendo ó que estamos, hoxe 

mesmo lin un fermoso discurso do 

actual presidente de Polonia 

(Kwasniewski) que ben poderían asi

nar tanto Alvilares como o prologuis

ta do seu libro, Antonio Santesmases, 

bo amigo e magnífico analista: O s 

que queiran tratar a política e a moral 

de xeito separado nunca entenderán 

nada sobre ningunha das dúas, di o 

político polaco seguindo a Rousseau, 

para preguntarse de seguido se é 

mesmo posible que un político sexa 

hones'to. El, evidentemente, responde 

de xeito afirmativo, pero poñendo 

moitas cautelas ó tempo que insinúa 

algo tan importante como que a 

honestidade política non é responsa

bilidade exclusiva dos políticos: 

tamén é preciso que a opinión públi

ca realice axeitadamente o seu propio 

rol. Estou seguro, como dixen , que 

tanto Santesm4ses como Alvilares 

asentirían a tal aserto. E o m esmo 

autor puxo moita intención cando 

inseriu no comezo da súa obra un 

poema de Munarriz: 

Callar es más prudente 

más seguro, más cómodo, más práctico .. .. 

Pero el que calla otorga 

licencia, impunidad 

perdón, faci lidad 

y patente de corso. 

e·············· 
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PARA CONECER, 
ANDAROULER 

O MUSEO DE SOBROSO. 

ando m cadra pasar pola estrada 
Vigo a Our nse -non pola autoes

tr a n va-, ó divisar ó lomee o cas
t 1 obro o, logo d pois de deixar 
I nt area , mpre me lembro de 
qu no primeiro folletiño que publi
quei; xa no di tante 1969 (¡que axiña 
pasaron os anos!), reproducín na capa 
un gravado seu publicado pola meri
toria revista La flustración Gallega y 
Asturiana, en 1881, que dirixía 
Manuel Murguía en Madrid. 

Sobraso foi -coma outros moi
to - un niño de ladróns con brasón 
durante séculas, que esmorece ó 
tempo que riiedraba Ponteareas, a vila 
que naceu arredor dunha feira con
cedida ·ó señor do castelo, a García 
Sarmiento, por Fernando o Católico, 
en 1483. Doazón en pago do apoio 
incondicional do feudal á causa isa.,. 
belina, fronte a outros veciños, como 
Pedro Álvarez de Soutomaior 
("Pedro Madruga") , que loitaban por 
Dona Xoana. 

Nada e abe de certo verbo da 
orixe da fortaleza, que pasou duns a 
outro ó longo dos éculos: así, por 
x mplo, o 2 de etembro de 1190, 

po uíaa Paio Muñiz en nome do rei: 

Pelagius Muniz tenes Soberosum ... Foi 
. propiedade da familia dos Soberosos, 
da que era Tereixa Xil, unha das 
amantes de Afonso IX, á que lle doou 
en pago dos seus amores canto tiña a 
coroa na veciña freguesía de 
Lougares (Mondariz).Anos despois, o 
24 de xullo de 1275, unha filia de 
ambos, monxa no n1osteiro zamora
no de Tábara, entregáballe Lougares 
ó cenobio de Melón. 

Destruído e logo refeito polos 
pobres irmandiños, abandonado 
polos seus donos a partir do século 
XVII, que preferían residir en 
Madrid á sempre proveitosa sombra 
real, remata no XIX por non ser máis 
que unha morea de pedras· cuberta 
polas hedras e as silvas. Así o coñece 
Emilia Pardo Bazán, que lle dedica 
uns artigas, aproveitando a súa estadía 
no balneario de Mondariz. 

En 1923 mércao Alexo Carrera 
Muñoz, un extraordinario personaxe 
que inverteu canto tiña na súa restau
ración, arranxando tamén os arredo
res. Ó seu pasamento adquíreo o 
concello de Ponteareas, malia que se 
atope no de Mondariz, que conver
teu o edificio nun interesante museo 

C/odio González Pérez 

Cociña do castelo 
de Sobraso. 

etnográfico de toda a comarca, pro
visto ademais dunha fornecida tenda 

de productos da zona. 

O meu consello é que se visite un 

día ben claro, para dende as ameas da 

torre da homenaxe contemplar a pai
saxe, as máis das feraces ter ras do 

Condado de Salvaterra do Miño. E se 

é de noite, cómpre ter en conta que 
din que no inverno se escoitan laios 

de donceliñas melancólicas e de 

galáns que morreron de amor, e qui
zais tamén da raíña Dona Urraca, 

que, como consta na Historia 
Compostelá mandada escribir polo 

primeiro arcebispo, Diego Xelmírez, 
foi aquí asediada polos partidarios do 

seu filio, o futuro emperador Afonso 
VII, pero logrou fuxir por unha 
mina, ·que aínda agora ninguén deu 

con ela. O caso é que cando todos 

estaban en que ía caer nas súas mans, 
a raíña xa andaba paseando polas rúas 

de Comp?stela. E se é o trote dun 
cabalo, entón de seguro que se trata 

de Don Alexo, ó último señor de 

Sobraso - como lle gustaba que otra
tasen-, que anda de visita galopando 

no seu alazán corcel. 



... a camiñar da man con tódolos crentes, 

orgullosos da nosa tradición relbciosa 

da m·obilizacióo .. para protestar 
. - - ¡ . -

-~ando -vexamos .ciueálguén usa · erroneame~te. o riome de Deus 

pár~" xustifÍc@r. a._~_usos e· d.iscrjminación·s entre -persoas ~ pobos. 

~- ~ª· rebel~~nos cc)n~~a -º pe.nsamento dominante na hor~ presente 
~que, nun afán 'to.lo po~ acumular insolidariamente, 

lle nega o futuro a millóns e millóns de seres flumanos 
• J • -

... a vivi-la nosa-··te fielmente no medio das nosas ·comunidades -
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O NOSO TABOLEIRO 

CONTRARREEMBOLSOS 2002 

N estes últimos días moitos de vós recibistes na vosa casa o contrarreembolso correspon

dente á subscrición do ano 2002. Queremos agradecervos os vosos pagos e solicitarvos 

que se detectastes calquera erro vos poñades en contacto con nós no teléfono 982254125, 

no apartado 980 de Santiago de Compostela ou en irimia@wanadoo.es. 

A toda a xente que devolveu o contrarreembolso pregámoslle que, por favor, 

se poña en contacto con nós. 

Parece que xa estamos no entroido: na véspera do día 
da paz Ariel gañou as eleccións e promete limpar de 
palestinos aquelas terras afeitas a practicar unha 
curiosa variante de deporte diplomático que consis
te en incumprir resolucións da ONU. Mentres, o seu 
amigo George engraxa a súa empresa de guerra nun 
dos países, o seu, menos colaboradores coas N acións 
Unidas porque Iraq incumpriu unha resolución dese 
organismo. Xa ninguén se preocupa demasiado de 
agacha-las verdadeiras intencións. Tanto ten. Os 

.¡· informativos acórdanse agora de ensinarnos o malo 
malísimo que é Sadam. Os compis,Tony, Silvia e Chemari queren participar no xogo. No mundo minguou a ver
dade, pero aínda hai xente capaz de protestarlle a George no seu propio país, por exemplo os de www.move
on.org. Dixo Vicente Ferrer: o mundo divídese en dúas clases de persoas: os que destrúen e os que constrúen. 
Imos ver quen cansa antes. 
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Juan Antonio Pinto Antón 

UN ANO SEN ANTONIO. GANDOY 
Antonio Gandoy. Don Antonio.- O Cura da Bicicleta. O delegado diocesano de Cáritas. O 
cura de San Fiz. O fundador de Preescolar na Casa. Máis causas. E un ano xa sen a súa 
presencia. O día en que morreu, 11 de febreiro do 2002, a nosa terra, a nosa cidade de 

Lugo perdeu peso específico: unha inmensa humanidade e unha presencia cálida e 
desperta nunha sociedade como a nosa, fría e adurmiñada. 

Trescentos sesenta e cinco días xa 
sen a súa presencia entre nós, a carón 
da xente xentiña que camiña polas 
rúas, cerca sempre dos que loitan 
contra a desesperanza e alentando a 
xente que sementa educación infan
til familiar. 

A falta da súa presencia, queda a 
súa herdanza. Despois de case tres 
décadas de historia nace a Fundación 
Preescolar na Casa. E prodúcese hai ~ 
poucos meses outro feito no_table: a 
unión con Educar en Familia. Agora 
somos máis, cerca de oitenta orienta
dores comprometidos coa súa idea. E 
chegamos a máis sitios nas catro pro
vincias galegas, desde as aldeas que 
viron a presencia prirneira de 
Preescolar na Casa nestes anos ata os 
barrios das vilas e cidades. Sen aban
donar o mundo rural queremos aten
der necesidades das . familias do 
medio urbano, onde cada vez é máis 
difícil a educación dos fillos. 

Comprometido coa terra, co rural, 
cunha fe inexgotable no poder trans
formador da cultura e consciente do 
papel primordial da familia na edu
cación dos nenos vai elaborando o 
seu ideario pedagóxico. Principios 
nos que creía apaixonadamente hai 
máis de vinteséis anos volven estar de 
actualidade: A educación e a cultura 
son bens imprescindibles. Para todos, 
os que teñen e os que teñen menos e 
precisan máis axuda. Os primeiros 
anos son decisivos, non hai anos 
valeiros. Os país son ben capaces de 
axudar, aínda que ás veces precisen 
da nosa axuda. A lingua galega iden
tificanos. 

'N ecesítase un pobo para educar a 
un neno', di un proverbio africano. 

Pois algo debe estar fallando, recor
daba Gandoy, cando tantos nenos son 
condenados desde o principio a non 
ter futuro, cando tantas familias non 
gozan de posibilidades reais de 
tempo, de espacios e de economía 
para exercer como familia. Enquisas 
recentes alertan que unha porcentaxe 
desmesurada de ata un 40 % dos pais 
non saben literalmente que facer cos 
fillos," como educalos. Agora sabemos 
que educar é como unha exquisita 
labor de taracea: leva o seu tempo. 
N ecesítase moito tempo, pero a tra
xedia é que agora hai pais que non 
teñen tempo, nin gqnas e, ás veces, 
nin medios para facelo. 

Neste contexto sociolóxico, dife
rente do que veu nacer Preescolar na 
Casa, a presencia <leste programa 
educativo é máis necesaria, e a súa 
labor máis urxente que nunca. Hai 
que crear na sociedade, repetía, unha 
cultura de educación infantil fami
liar. 

Doce meses pasaron xa sen a pre
sencia teimuda de Don Antonio no 

territorio da utopía irrenunciable: o 

que é ,necesario ten que ser posible. 
E ademais ten que ser realizable. E 

nesa realización está hoxe empeñada 

moita xente decidida a manter vivo o 
lume e a quentura de educar á xente 

miúda, de mellara-la familia para que 
xuntos sexan capaces de recrear unha 

sociedade máis culta e libre, máis 

xusta e solidaria. 
Catro estacións xa de soles e chu

vias, de flores e froitos, de ventas e 
fríos onde a semente da súa vida, da 
súa morte volve agramar nestes 'días 

premonitorios da primavera. Tempo 

de sementeira para que na nosa terra, 

nas nosas xentes, nas familias que 

queren e ás veces non poden, para 

que nos nenos e nas nenas que 
comezan a dificil odisea de construír 

a súa propia vida, medren mil prima

veras máis. 

Despois dun ano da morte de 

Antonio Gandoy a sombra da súa 

ausencia é unha inmensa, luminosa 

presencia. 

e ·· ············ 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

¿E logho ti quen ve~ sendo? -

Hoxe arrimounos para os nomes de pía ... , ¿sabedes de qué falarnos, non?: 
do nome que nqs poñen cando nos bautizan ou nos inscriben no Rexistro 
Civil ou o que proceda, iso si, o da "pía" vén pola do bautizo. 

Os nomes que identifican as persoas, ou antropónimos (que vén do grego 
antropo =home e nimo=nome), evolucionan e s9fren de modas coma tódalas 
cousas e os pais teñen criterios diferentes á hora de elixi-lo nome para os seus 
fillos. Xa pasaron os tempos en que os fillos seguían a denominación familiar 
da casa dos Manolos, das \:armes, dos Pepes ... Agora manéxanse criterios 
coma o da sonoridade (á xente gústalle máis como soa Alicia ca Dominga ou 
Virtudes), pero nisto tamén entra a moda, claro esti ... ::g a moda impona na 
maioría dos casos a televisión. ¡Así que coa Operación Triunfo cantas Chenoas 

Ti Jenifer, eu Brandon 

haberá! E xa empeza a pasa-lo tempo das Vanesas, Donovan, Christian, 
Brandon,Jonatan,Jenifer,Jessicas, (non sabemos como é exactamente a grafía, 
o peor é que a maioría dos pais tampouco, ·e así unhas están inscritas con J, 
con Y, cun ou dous eses, segundo o caso) 

Ó que iamos, que ninguén se para no significado dos nomes, e ¡téñeno, eh! 
Cando escoitamos Mar, Margarida, Rosa identificámo-lo nome cun significa
do concreto, pero se cadra non sabiapios que Antía significa "flor", Sara 
"princesa", Hilario "alegre", Ernesto "combate", por poñer algún exemplo. E 
que eran nomes doutras linguas, do grego, do hebreo, do latín e das linguas 
xermánicas respectivamente. Xa comentamos moitas veces que aínda q~e o 
galego deriva do latín, ten restos doutras linguas no léxico común e polo tanto 
tamén no caso dos antropónimos e dos topónimos (os nomes de lugares, 
topo= lugar~. E ó falar de nomes veunos á cabeza esta vella cantiga: 

O cura chamoume Rosa, 
eu tamén lle respondín: 

desta rosa señor cura, 
non a hai no seu xardín. 

O CANTAR '. DO IRIMEGO 

1. Se vostede nestes versos 
nota ó Irimego inquedo, 
o motivo é moi sinxelo: 
é que está cheo de medo. 

2. Medo dixen, e iso é pouco: 
pánico daquel deus Pan 
que ouveaba pola fraga 
máis doente do que un can. 

3. Pois resulta que en Arkansas 
un tolo a curar van 
e os xuíces neste asunto 
poñen todo o seu afán. 

4. ¿Por que xuíces? Moi simple. 
O individuo ten a sorte 
de estar tolo e nese caso 
a lei non condena a morte. 

5. ¡Que sistema americano 
tan preñado de ternura 
que intres antes de matalo 
a saúde lle procura! 

6. A humanísima lei ianqui 
ordena que- non se mata 
se non aquel delincuente 
que é persoa sensata. 

7. ¡Fúnebre sabedoría! 
curar ben ó delincuente 
por aquel tempo preciso 
no que el está consciente. 

8. Darlle a vida pra quitarlla 
. . 
1so me parece a nnn 
o que no Iraq pretenden 
os ianquis con Huseín. 

9. ¿Por que non toman a droga 
xuíces e gobernantes? 
que curen da súa tolemia 
e deixan de ser mangantes. 

10. E en España . o Parlamento 
oe a voz da Moncloaca 
dicindo ¡ adiante a guerra: 
iso non se toca, caca! 

11. Aznar descorcha a botella 
e ó auto-Bush monta ufano 
de que matar iraquís 
drogándoos é moi humano. 

12. E un cazador furtivo 
que é un tanto pegureiro 
acusa a quen non escoita 
de ser un batasuneiro. 




