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EDITORIAL A ONU E A GUE-
RRA As Nacións Unidas empezaron a exis

tir oficialmente o 24 de outubro de 1945, des

pois de que a Carta fose ratificada por China, 

Francia, a Unión Soviética, o Reino Unido, os 

Estados Unidos e a maioría dos demais signata

rios. 

Esta Carta das Nacións Unidas é o referente 

de tódalas decisións que acorden toma-lós seus 

estados membros. No seu preámbulo é signifi

cativo que diga así: "Nós os pobos das Nacións 

Unidas estamos ·resaltos a preserva-las .xera

cións vindeiras do flaxelo da guerra que <lúas 

veces durante a nosa vida infrinxiu á 

Humanidade sufrimentos indicibles". 

Fixémonos que non di: "Nós os gobernantes" 

e menos "Nós os gobernantes todopoderosos". 

O enunciado dá todo o protagonismo ós 

pobos. 

EUA quere perverte-la finalidade pacífica, 

tolerante e solidaria da ONU para so me tela ós 

us intereses de dominio dos pobos. O gober

n do EUA, non o pobo, o goberno de 

p fi.a, non pobo, están mentindo e xogan

a 1 galidad internacional. Segundo a 

rt fur da i nal da ONU unha guerra é o 

d rradeiro do recursos e debe evitarse por 

t' dol s medios. Non existe nesta Carta a gue

rra preventiva. EUA, Espafi.a e o Reino Unido 

non foron invadidos por Iraq, tampouco os 

países vecifi.os (Irán, Arabia, Siria ... ) están ame

azados. O resto das probas acontecen rodeadas 

de mentira e de falsidade. A ONU vale selles 

serve para os seus intereses, senón non. E non 

lles serve porque a Carta fun~acional das 

Nacións Unidas invita os pobos a "tomar 

medidas colectivas eficaces para previr e elimi

nar ameazas á paz" e "suprimir actos de agre-

ión ou outros quebrantamentos da paz, por 

medios pacíficos" 

EUA e os seus vergofi.entos acompafi.antes 

non queren a paz. Hai xa tempo que tefi.en 

d cidido a guerra. Menten cando din paz, eses 

guerreiro profanan a palabra, perverten a lin

guax . Non hai me~as tintas, ou se está coa paz 

ou nón e ta e coa guerra, e neste caso queren 

dilapida-lo pírito fundacional das N acións 

Unida ba ado nos pobos e na democracia. 

E ta guerra non é nin lexítirna nin legal . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO AS FRONTEIRAS PONAS 
QUEN PODE Hai un par de séculas os alemáns trata- · 

ban de controlar unha zona de África que eles chamaban 

África do Sudoeste, sen importar demasiado cómo lle chama

ban os que vivían ali. Tamén Galicia foi o noroeste de nin.che 

conto durante ti xa sabes. 

Ali vivían os hereros e os clamaras, que eran grandes criadores 

de gando, en enormes superficies da sabana. Os alemáns foron 

traendo colonos para ocupar aquel territorio salvaxe, pero 

menos, xa que estaba ocupado por xente ,que non o conside

raba o sudoeste de ningures, senón o centro de si mesmo. Os 

alemáns tifi.an unha especie de instituto de inmigración, que 

ben podería ser de colonización, e estaban preocupados con 

tanto alemán 

chegando, ó 

que non lle 

había terra nin 

gando que 

dar. 

Así que deci

diron <lúas 

causas: inven

tarse un xefe 

con quen .pac

tar e pactar 

con ese xefe 

unha frontei

ra. E aproveitando unha defunción dun dos múltiples xefes dos 

poboados de hareroland -ningún era máis xefe cós outros, 

nunha especie de anarquía colexiada que desesperaba o poder 

piramidal do gran Bismarck- decidiron que tal fulano rescata

do por eles da miseria sería o gran xefe sobre os xefes e puxé

ronlle un salario. Despois pactaron con el unha fronteira 

imposible, e todo o gando nativo que a traspasaba era auto

maticamente confiscado e entregado a un colono alemán. O 

final da historia está cantado. Os xefes rebélanse. Organizan a 

revolta ... e os hereros pasan de ser.noventa mil a vintepico mil. 
Unha masacre. Por revoltosos. 

As fronteiras porras quen pode. Quen pode determina qué é 

unha arma de destrucción masiva, qué é arma, qué é destruc

ción e qué é masivo. Tamén qué é guerra, qué é terrorismo e 

en qué contexto un dereito . humano deixa de selo cando un 

abuso . desvergonzado é un avance para a humanidade. Tamén 

inventa xefes para pactar con eles en contra doutros e decide 

cando deixan de ser bos e cando comezan a ser malos. 

As fronteiras panas quen pode. Tamén as fronteiras mentais. E 

iso aínda é máis grave. 



Xosé Chao Rego 
A CLAVE Non é un chamán 

BOA NOVA 

OECO 
Manolo Regal Ledo 

Gracias, Pai-Nai do ceo, 

polo inmenso agarimo co que envólve-la túa creación, 

e a nós, a todos e a cada un de nós, dentro dela. 

Gracias, porque o mellar de ti mesmo 

sae diariamente das túas mans espléndidas 

ó naso encentro, ó naso servicio, 

porque nos queres ben. 

Gracias especi~lisimamente por Xesús, 

alzado na cruz do amor e do servicio 

como a primeira e a derradeira palabra túa 

a favor naso, sempre a favor naso, 

porque nos levas no teu corazón de Nai. 

Gracias porque nunca estás para xulgar e condenar, 

por moito que ás veces nos afanemo; en presentarte así; 

gracias porque non es nin coma Bush nin coma Aznar, 

nin coma tantos outros, 

que tantas veces gozan, ou gozamos, 

afundindo ó pequeno, ó desgraciado, ó malvado. 

Gracias pala túa luz 

que alumea as nasas escuridades, 

gracias palas túas portas sempre abertas, 

gracias pe.la túa casa sempre franca. 

Gracias por ti, 

e polos que son algo coma ti. 

Gracias por tódalas sementes de esplendidez 

sementadas nos nasos corazóns de terra. 

Gracias. 

- .. ' 

Nicodemo, nada menos ca un fariseo membro do Sanedrín, tribunal supremo de 71 membros, visita a Xesús de noite. A conclusión 

máis doada é que o encentro nocturno se celebra por medo ós xudeus . . Sen embargo el é un ha autoridade que máis adiante vai· 

actuar en plena luz do día a favor de Xesús. 

Polo demais, os rabinos recomendan a lectura da Torah ou Lei de Moisés na noite e estimulan o diálogo nocturno dos rabinos. No 

text.o fálase varias veces de día e noite, e mesmo se afirma que para crer hai que saír da noite. lnclinámonos, lago, ó sentido sim

bólico da noite, da que afirma Gastan Bachelard que é anterior ó día e goza de existencia autónoma. Falando en clave simbólica, 

non hai día e luz sen noi.te e tebras. Sen que isto nos abrigue a non ter en canta o dualismo esenio de luz/tebras. 

O texto di que ninguén s.ubiu ó ceo; non parece que se trate da ascensión trala resurrección. Negando tal subida oponse ós visio

narios da tradición apocalíptica, que pretendían arrincarlle os segred9s ó ceo. Coma eses chamáns que realizan viaxes nocturnas e 

aéreas. 

e·············· 
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APENEIRA 

A Costa da Marte está ateigada de cru

ces que fan memoria de moitos mariñei

ros que morreron no mar, pero neste 

ano as cruces multiplicáronse, como é o 

caso das dunas de Laxe, na foto de Xulio 

Villarino, que lembran as especies ani

ma is afectadas pala Marea Negra. Este 

creador de Lugo soubo captar con ~mo

ción o sufrimento das persoas durante 3 

anos de viaxes por Kosovo, Sahara, 

Uganda, etc. A súa traxectoria docu

mental valeulle premios coma o da 

reportaxe sobre "Refuxiados albano 

kosovares''. Pero a xente do mar sabe 

que a marte leva á resurrección, como 

celebran en FISTERRA no adro 

de Santa María das Areas sorrindo ó 

Atlántico e berrando ó mediodía do 

domingo da Pascua: ¡aleluia!, ¡aleluia!. 

No Ano da Auga Doce non podemos esquece-lo DÍA MUNDIAL DA 
AUGA, o 22, cada vez máis escasa. As augas van tan revoltas que dentro de 

20 anos o 700/o da poboación n.on vai poder beber auga sen contaminar. Agora 2.000 

millóns de persoas sofren escaseza e máis de 1.000 millóns non teñen auga potable 

segura, e o 700/o dos que habitan a Terra non terán auga tratada a xeito dentro de 

25 anos, e 15 millóns de nenas poden morrer por esta causa. É unha empresa de 

Santiago, "Espina Obras Hidráulicas", a que máis tecnoloxía da auga lles está a ven

der a países sen ela: Iraq, Marrocos ... coa instalación de potabilizadoras, desaliniza

doras de peto, etc., unha firma líder nas nasa exportacións. 

A XORNADA DEDICADA Á ETNIA XITANA, o 

8, que convive con nosoutros, dende os poboados, na foto O Carqueixo de Lugo, ata os 

inmigrantes que están a chegar: Romanía, Eslovaquia, Bulgaria: .. , onde hai 5 mjllóns 

de cidadáns desta etnia que viven en condicións inhumanas e cómpre que colaboren 

como unha das culturas integradoras dun continente multiétnico. Un de cada tres pasa 

fame moitas veces e un de seis tódolos días. Só o 200/o ten traballo, o 370/o educación 

primaria e 1 O/o accede á Universidade, aínda que algúns deles teñan antena parabóli

ca. En Galicia son 8.417 en 46 concellos, dos que o 63,50/o están en idad~ laboral, tra

balla ndo un 840/o en venda ambulante, chatarreo, marisqueo, asalariados, etc. Edicións 

Posit ivas vén de publicar Cantos Xitanos. 

O SALÓN INTERNA
CIONAL DA SAÚDE en 

Compostela, os días 16-29, é unha con

centración de máis de 5.000 médicos en 

encontros de 45 especialidades, entre 

eles o último Nóbel de Química Koichi 

Tanaka, na foto. Foi premiado palas súas 

análises biomoleculares aplicadas ó con

trol de alimentos ou diagnóstico de 

tumores. Pero mentres tanto estamos 

sufrindo un declive da sanidade pública, 

aquí gástase menos da media da UE, un 

billón menos, e o persoal sanitario é a 

metade do europeo: longas listas de 

espera, falla de xeriátricos, mínima asis

tencia primaria (os sindicatos están rei

vindicando 10 minutos por paciente). 



Alfonso Blanco Torrado 
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A REPÚBLICA DO 14 
DE ABRIL fainos lembrar os 40 

anos de exilio de máis dun millón de 

mulleres, homes e nenos, intelectuais e 

artistas: Seoane, Castelao, Maruxa Maio 

e dous galegas, presidentes da República 

que morreron no desterro: Portela 

Valladares e Santiago Casares, na foto 

. coa muller, Gloria Fernández da Coruña. 

Este defendía o federalismo, unha 

península plural e plurilingüe, e foi o 

promotor da ORGA (Organización 

Republicana Galega Autónoma) nos 

tempos recios. da dictadura de Primo de 

Rivera. Cesado o día que mataron a 

república co Golpe de Estado do 18 de 

xullo do 36, polo amigo Azaña, porque 

Casares Quiroga quería arma-lo pobo 

para defendé-la liberdade, e aquel pen

saba que só era un levantamento máis. 

Dende o 28 ata o 11 de maio podemos 

ve-la exposición O Exilio no "Kiosko 

Alfonso" da Coruña cunha sala dedicada . 

a Casares e "Os exiliados coruñeses". 

Na celebración da República lembramos 

cada ano con máis pulo aquel proxecto 

truncado poi a sublevación da dictadura; 

aínda que hoxe a constitución discrimina 

os que soñan con ese proxecto e cunha 

Galicia nun marco federal, nos festexá

mola cunha HOMENAXE 
ÓS ALCALDES REPU
BLICANOS asasinados nesta 

campaña electoral, e viaxamos ó peirao 

de Bueu, onde unha escultura de Manuel 

Paz, un libro aberto ó m·ar, lembra dende 

o 17 de maio de 1999 a Johan Carballeira 

(1902-1936). comp ~ometido coa xente 

do mar e fusilado_ polos fascistas. Na ilus

tración, o día que· este libro de pedra foi 

aberto ó pobo, co seu irmán e Manolo 

Ríos, daquela compañeiro de concello, ó 

seu pé. . 

OS PREMIOS MARÍA 
CASARES entregados pola 

Asociación de Actores, Directores e 

Ténicos de Escena o 27, "Día do Teatro", 

son a defensa de cómicos e actores dun 

labor liberador, fronte ó afán do poder 

por amordazar e censurar todo tipo de 

cultura, despois do boicot da Xunta á 

entrega dos premios Max, o 5 de maio 

en Vigo, por medo á liberdade de expre

sión que presentará o actor Serxio 

Pazos, na foto de Xurxo Lobato. 

Rexeitan a cultura clientelar das admi

nistracións e seguen dende a creación 

lanzando a súa Escaramuza, revista do 

colectivo, contra os desmáns do poder . 

No pasado Festival de Cine 

lndependente de Ourense houbo unha 

homenaxe a María Casares; froito dela 

naceu o libro: María Casares, unha actriz 

fronte á cámara (Ed. Servicio Galega de 

lgualdade). 

O Domingo de Ramos, lembrando aquel día no que Clara fuxiu . da súa casa para seguir 

ó seu irmán Francisco de Asis, comeza o ANO DE SANTA CLARA 
para celebra-los 750 anos da súa morte. Hai mosteiros das Clarisas en Santiago, n~ 

foto, Allariz, Ribadeo, Monforte ... pero hoxe encamiñámonos ó Museo que estas teñen 

na cidade dos Lemos polas súas obras relacionadas coa Paixón de Xesús, así "O Cristo 

Morto Xacente" do gran imaxineiro de Sarria, o máximo na escultura barroca, Gregario 

Fernández (s. XVII), o Ecce Horno, crucifixos ... o relica_rio máis importante de Galicia. 

_ ............. . 



~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sacia (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 

~Ei Provenza, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

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

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

~fio Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 353714 
Fax : 981 - 35 3716 

ffio Pza. Sto. Domingo, 4 
2-7001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

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

POLÍTICA 1intxu 

E DESPOIS DO PRESTIGE .... 

Pasaron os cen días, pasaron os catro mese_s, pechouse a 
comisión de investigación aberta no Parlamento Galega, 
non se abriron outras nin nas Cortes nin no Parlamento 

Europeo, a maioría dos mariscadores e pescadores 
volveron a faenar. .. ¿Todos tranquilos e contentos? 

Desde lago que non, quen máis quen menos sabemos todos que o mons

tro segue aí, durmindo debaixo das augas do océano, sen sabermos se vai 

espertar. E mentres tanto segue aflorando o chapapote nalgunhas praias e en 

moitas rochas, caídos, cons e acantilados. 

Os responsables políticos, nos gobernos de Madrid e Santiago (a Bruxelas 

case non chegan ecos disto) e nos co~cellos adoitan respirar un pouco. Todos 

conñan en que o peor xa pasou, por máis que non haxa seguridade de nada. 

Esperan, por outra parte, que a poboación en xeral lles perdoe os erras e reco

ñeza os acertos e todo isto sen custo político ... 

O monstro 
, 

segue a1 

En tal senso ternos reiteradas declaracións públicas dos máis directamente 

implicados: Rajoy, Álvarez-Cascos, Manuel Fraga, López Veiga .... Pero tamén 

sabemos que en privado din outras causas e _nos órganos internos do Partido 

Popular o medo palas consecuencias electorais do asunto é bastante forte. 

Quizais fose isto o que levou á maioría a pechar de xeito precipitado a comi

sión de investigación do Parlamento Galega: tiñan medo d~ que a oposición 

conseguise seguir sementando dúbidas e poñendo en mal lugar as xestións 

duns gobernantes que o máis que chegan a admitiré un mínimo desconcer

to inicial. 

A postura non cambioú, malia a sonora manifestación do 23 F en Madrid, 

que representou o cumio da protesta cidadá. Os poderes públicos, coa axuda 

dos medios de comunicación próximos, miraron para outro lado e -declararon 

clausurado o problema. E a dura actualidade da guerra axudou a apagar na 

opinión pública o outro asunto. 

Pero iso non supón ningún alivio para o goberno: pasa a segundo plano un 

problema que se considera, ata certo punto, localizado e que . agora non da 

imaxes escandalosas, pala aparición doutro que non se pode acalar e no que a 

opinión pública en xeral é unánime contra a política vixente. Ou sexa, que o 

impacto da desconfianza dos cidadáns cara á política do goberno vaise ver 

reforzado ou multiplicado. 



O AQUEL Xosé Lois Vi/ar 

NO MECA, NO MOHAMED 
a clase de lingua para inmigrantes' o profesor comentara se sabí-

. an da iniciativa dun empresario árabe-francés que puxera en marcha 

unha fábrica de refresco de cola e que xa estaba exportando o pro

ducto a moitos países árabes e do sueste asiático. O nome era moi 

significativo: Meca Cola. 

- Si, yo sé, -interveu 'L Houssein. 

'L Houssein viñera do oriente marroquí e agora traballaba na 

lonxa empaquetando peixe, aínda que a súa profesión era electricis

ta. 

- Coca Cola dice no Meca, no Mohamed. Mejor Meca Cola. 

- 'L Houssein, non te entendo, -díxolle o profesor. 

- Mira -adiantouse Chafia-, en papel botella está Coca Cola en 

árabe. Tú quitas papel botella y mirar detrás. Lees revés Coca Cola 

en árabe y dicir sin Meca sin Mohamed. 

Chafia era do Sahara marroquí, do sur. Farfullaba tamén francés e 

inglés porque en Marrocos fora recepcionista de hotel. 

O profesor non saía do seu abraio. O seu entendemento quedara 

a metade de camiño, entre a incredulidade e o ridículo da explica

ción. 

- Paréceme imposible, -comentoulles con discreción-. Máis ben 

poidera ser unha casualidade. 

- No casualidad, no. -Lamia, a tunecina, amosábase contundente

. Coca Cola es bebida Israel. La haciendo ellos en Estados Unidos. 

Zohra, unha muller de 43 anos, permanecía calada. Ó seu carón 

estaba sentada Samira e tamén 'Ntissar, a súa filia máis nova. Un pro

dixio lingüístico que nun ano falaba coi:.i toda soltura galega e cas

telán. A Zohra saíulle de dentro 

- Guerra con árabes. Todo contra árabes. ¿Que pasa con árabes? 

A Coca Cola deschapárase no medio daquela pacífica sesión aca

démica e o seu gas inflamaba sentimentos desbordados. O profesor 

tivo a impresión de ter destapado o xenio da lámpada de Aladino. 

Un xenio encabronado que pedía explicacións para o infortunio do 

seu destino. Logo comezou a sentir certo medo e profunda desola

ción. Non sabia se a Coca Cola posta do revés daba para tanta ofen

sa ou se era un mundo do revés o que todo o volví.a ofensivo. Pero 

o seu interior dáballe que polo lonxe se achegaban ríos de incordio 

e de intoleré!ncia que nos habían poñer moi di:ficiles as causas. Un 

abismo de separación que non ía haber patera que o pasase. 

Consoloulle Souad cando ó remate da clase deitaba a durmir na 

cadeira ó seu filio Mhiti, despois de ter mamado un bo anaco men

tres a súa nai tomaba apuntes. 

- Mira, primero marroquí gallego. 

N ese intre pareceulle sentir un lene alento e quixo figurarse que 

non todo estaba perdido. 

~~~ 
7~ · ' O\ 

ME.D'2CÜ O PAQo €~ 
6PAl'iA UN -=1-Yo~_ 
E ENGALRA UN'ª'~ 
S'EMPB: MÁIS ! 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON ZITA MÉNDEZ, MEMBRO DAS 
BRIGADAS INTERNACIONAIS 
Segura,mente a e/a non lle vai gustar que digamos isto, pero Zita Méndez é unha muller 

que fai do compromiso un xeito de vivir. 
Ese compromiso co mundo que lle toca vivir foi o que a empurrou a voltar ó Iraq, nesta 

ocasión como brigadista. Fa/amos con e/a ó seu regreso e compartimos con vós a 
emoción e os sentimentos que nos transmitiu nesa conversa. 

Irimia: Moita xente pregunta
rase por qué visitaches Iraq pre
cisamente neste momento de 
convulsión prebélica ... 

Zita: Pois precisamente polo 

momento que vive... O labor dos 

brigadistas é xustamente denuncia-las 

situacións en conflicto, con activida

des nas zonas afectadas, convocando 

os medios de comunicación para 

mostra-la nosa oposición e esixindo 

que non se cumpra a ameaza de gue

rra. Os brigadistas levamos a cabo 

actividades de denuncia, non de 

defensa de enclaves estratéxicos, 

como si fan os que viaxan a zonas en 

conflicto en calidade de escudos 

humanos. 

¿E cal foi o voso labor en 
Bagdag? 

Durante a nosa estancia qrganiza

mos varios actos contra a guerra. O 

máis espectacular, e que tivo un forte 

eco entre os medios de comunica

ción internacionais, foi un descenso 

do río Tigris en seis barcazas adorna

das con bandeiras brancas (entre as 

que tamén se distinguía unha de 

"Nunca Máis"). Foi moi emocionan

te ver cómo a po boación se unía de 

seguido a esta acción tan simbólica 

pola paz. Tamén aprendemos a berrar 

"Non á guerra" en árabe e levabamos 

pegatinas con ese texto polas rúas. A 

xente aplaudía ou voceaba os nosos 

berros. 

Denunciamos tamén "a peche da / 

Embaixada de España, solicitando 

protección e axuda para evacuar no 

caso de que se iniciaran os ataq~es ás 

embaixadas de Aleniaña e Francia. 

Atopamos ~olaboración en ámbalas 

dúas, pero foi o embaixador cubano 

o que~ máis nos sorprendeu, porque 

por iruciativa propia veu a onde nos 

hospedabamos ofrecer toda a súa 

axuda ~ cooperación. 

En todas estas actividades experi

mentámo-lo apoio e a colaboración 

da poboación iraquí dun xeito emo

cionante. A vivencia da solidariedade 

nunha ~ituaci6n tan terrible foi 

extraordinaria. Unha- das anécdotas 

da viaxe que expresa moi ben este 

sentiment0 protagonizouna un dos 

brigadistas do grupo, Angelín, un 

mineiro asturiano xubilado, fiel ó seu 

cigarro ( ou "pi tu", como lle di el). El 

e máis un home iraquí que no~ ofre

cía o servicio de taxi diario estable

ceron unha relación tan próxima e 

fonda, vencendo tódalas barreiras lin
güísticas e culturais, que no último 

día de estancia ese home presentou

lle a Angelín ó seu filio, e todos se 

despediron con bágoas nos olios. Ese 

xesto foi un símbolo sobrecolledor 

de respecto e convivencia universais, 

unha maneira especialmente emo

cionante de expresa-lo irracional e 

inxusto dos conflictos armados. 

¿E como vive o pobo iraquí 
esta situación? 

Iraq ten unha poboac.ión cun 'alto 

nivel cultural, que está moi informa

da do acontecer internacional. Saben · 

perfectamente que exist~ unha opo

sición mundial á guerra, coñecen a 

importancia estratéxica dos seus 



recursos a nivel económico e os ver--. -

dadeiros motivos do ataque. .. Pero 

tamén teñen que sufrl.r diariamente 

as consecuencias da guerra anterior e 

do bloqueo. As súas infraestructuras 

sanitarias e educativas están desfeitas 

por tantos anos de carestía. Entre as 

nosas actividades tamén figuraban 

visitas a distintos sectores . sociais. 

Unha delas foi o Hospital Pediátrico, 

un edificio a nivel estructural como · 

os de aquí, pero sen medios. Os pro

fesionais falaron con nós da impoten

cia que sentían ó saber cómo curar, 

pero non ter capacida.de para facelo. 

As nais espantaban as moscas das 

caras dos seus fillos coa man. Pero ó . 

mesmo tempo dunha enorme preo

cupación, manteñen unha visión 

optimista e positiva da vida. Era real

mente impresionante a forza_ que 

transmitían, animándonos incluso a 

nós mesmos. Non seise esa cap<\,cida

~e de superación é producto da súa 

cultura milenaria ou dun pasado 

cheo de conflicto, pero o certo é que 

estamos ante un pobo que loita e non 

se deixa vencer polas circunstancias. 

Intentan mante-la mesma vida de 

Lines Salgado e Txema Conde 

sempre, e act.uar con tranq~ilidade e 

serenidade a pesar da ameaza. 

Visitamos tamén a Facultade de 

Filoloxía Española, cunha maioría de 

mulleres cheas de proxectos e solici

tando libros, direccións, materiais de 

traballo ... 

Posúen, ademais, unha capacidade 

para a hospitalidade realmente abru.

madora. Desvivíanse por nos ofrecer 

~prenderríos a 
berrar 

"Non á guerra" 
en árabe 

dentro da súa carestía (cepillos de 

dentes ou sabas brancas nos refuxios, 

té en calquera visita) . Pero son moi 

conscientes do que están a vivir, e 

tamén impresionaba ver Bagdad cheo 

de barricadas e homes con kalashni

kov. 

¿A poboación pensa que a gue

rra é inminente? 

Saben tódolos intereses que hai 

nesta gu~rra, pero tamén que a pre

sión da opinión pública internacional 

e o veto a unha resolución da ONU 

estaban retrasando_ o ataque, e confia

ban en que despois de mediados de 

marzo, con altísimas temperaturas xa, 

as tropas norteamericanas non inicia

rían a guerra. 

¿Que relación mantiveches co 

grupo co que viaxaches? 

Eramos 28 brigadistas e tres xorna

listas, coordinámo-la viaxe a través do 

Comité de Solidariedade coa Causa 

Árabe. Estaba integrado maioritaria

mente por membros dos colectivos 

da sanidade e o ensino, aínda que 

tamén nos acompañaron prexubila

dos da minería como Ge)ín, ou 

Teresa., nai de sete fillos, 68 anos, que 

preferiu pon regi:esar con nós e per

manecer en Bagdad ata o inicio do 

conflicto. Decidiamos en asemblea 

diaria as actividades que se ían reali

zar e faciamos unha avaliación tamén 

diaria de todo o vivido. Compartir 

unha experiencia tan forte fai que as 

relacións que se establecen entre nós 

_ sexan moi especiais. A viaxe foi moi 

intensa a tódolos niveis. 

¿Será posible o regreso a un 

Iraq en paz? 

Niso confiamos todos. A pesar de 

que había momentos nos que eta 

inevitable pensar que todo aquilo 

que estabamos vendo ou as persoas 

coas que estabamos falando podían 

desaparecer, a serenidade de todo o 

pobo iraquí fainos mante-la esperan

za dunha próxima visita nun clima de 

paz e democracia. 

e·········· 
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INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

, 

ARMAS E FAME EN ETIOPIA 
Mentres Iraq acapara a atención mundial, Etiopía enfróntase a unha terrible seca. Se a 
comunidade internacional non reacciona seguirán morrendo miles de persoas. Son os 

grandes esquecidos e os grandes e inxustos paradoxos dos países ricos do mundo. 

Algúns datos sobre Etiopía 

Capital Addis Abeba. Temperaturas: Oº C (mínima), 34ºC (máxima). 

Tamaño Coma España e Francia xuntas. 

Poboación 

Problemas que 
arrastra 

Anos de guerra coa ·veciña Eritrea (agora en paz); secas crónicas; ausencia absoluta de infraestructura; 
falta de acceso á auga; absentismo escolar; pobreza. 

Idiomas Amárico(oficial); amabarí, agau, somalí, árabe; fálase tamén italiano e inglés (non oficiais). 

Relixión (%): Ortodoxos 54,9; musulmáns 32,3; relixións tribais, 7,5; protestantes 4,2. 

Productos de 
exportación (%): 

Café: 55,0; coiros: 18,1; plantas leguminosas: 4,8; productos de petróleo: 3,6. 

Actividades 
productivas 

Agrícolas e pastorís; a erosión e a seca constitúen graves problemas. 

Política Tipo de goberno: República Popular Democrática. 

A Constitución aprobous.e o 29 de novembro de 1994. 

A Fronte Popular Revolucionario Democrático de Etiopía (FPDRE) controla a maior parte do país. 

Hai un goberno provisional na capital, formado por un presidente, un primeiro ministro e varios ministros. 

As rexións teñen gobernos elixidos por votación popular. 

Membro dos organismos internacionais ONU e OUA. 

Afame 

O ano pasado, a causa dunha per

sistente seca, 6 millóns de persoas 

sufriron desnutrición e dependeron 

totalmente da axuda internacional. 

Dende xaneiro de 2003 calcúlase que 

11 '3 millóns de persoas necesitan 

axuda alimentaria e outros 3 millóns 

máis precisan un seguimento urxen

te. A UNICEF vén atendendo algun

has <lesas necesidades, pero ten esca-

º medios. Ese panorama desolador 

precisa, segundo os cálculos desta 

organización da ONU, urxentemen

te 38 millón de dólares, o prezo só 

dun mi il do xército "humanitario e 

loitador polo d reito humanos"de 

EUA. ¡Que enorme contradiccións 

a boca coa palabra paz, cando o que 

están a procurar é a guerra e a morte 

de moitas persoas inocentes, froito da 

violencia directa ou da estructural, 

coma no caso que motiva a nosa 

reflexión. 

Existe asemade un problema de 

base de educación que inflúe · en 

moitos aspectos como: índices moi 

baixos de escolarización; grande 

analfabetismo feminino, non coñece

mento de nutrición; e sobre todo a 

discriminación de xénero existente, 

que provoca que elas non poidan 

decidir sobre a súa sexualidade, sobre 

todo no que atinxe á súa liberdade 

nas súas relacións afectivas e mesmo 

no casan1ento e en seren tratadas 

A mutilación xenital feminina (a 

ablación) segue a practicarse en 

Etiopía 

Dende España, historicamente 

estamos mirando cara a América 

Latina, e agora só cara o goberno de 

EUA, deixando no esquecemento o 

continente africano. Deberiamos 

atender máis ó desenvolvemento da 

chamada África subsahariana, que se 

ve abocada á súa desaparición ou ó 

comercio mafioso da inmigración. 

Ademais dunha imprescindible aten

ción alimentaria, é necesaria unha 

educación de base para a vida, para 

preve-la morte e as enfermidades, e 

a do no gob rnante que enchen como obxectos de comercialización. unha educación para la paz. 



PARA NON 
PERDE-LO SUR Juan Antonio Pinto Antón 

, 

¿POR QUEN DOBRAN AS CAMPAS? 
Ouizais dobran aínda polos mortos civís da JE. Guerra Mundial: un 5% meramente 
incidental. Tamén dobran polo 95% de mortos militares (Max Born). Na 2E. Guerra 

Mundial os mortos civís xa foron un 48%, o resto foron militares. Dificilmente se pode 
defender que case a metade dos mortos (¿incidentais?) os poñan 

.xentes que non eran da guerra. 
Na guerra de Corea o 84% dos mortos foron civís. Tan só un 16% de mortos, incidentais 

ou colaterais, foron militares. 

¿Dobran as campás polos mortos 
vi et ou por un Vietnam morto? 
¿Alguén pregunta hoxe se seguen a 
dobrar por ese millón de mortos de 
pel escura sobre a pel negra dos gran
des lagos africanos? ¿Saberá Bush 
onde caralla se atopa Ruanda? Non 
o sabe. 
· Dobran as campás sen dúbida no 
corazón das nais dos pobres soldadi
ños do Almirante Belgrano, víctimas 
da comuñón etílica da Thatcher e do 
Galtieri, conmilitóns na Guerra 
Idiota das Malvinas. 

¿Por quen dobrarán as campás desta 
volta? ¿Polos nenos colaterais, .polos 
hospitais colaterais, polas pontes cola
terais, polo petróleo de merda colate
ral? No piloto dun bombardeiro non 

· ~niña a piedade. As circunvolucións 
do seu cerebro están tan desenvolvi
das que son capaces de rebentar cen-

tos de casas, miles de familias coas 
súas mulleres, nenos, homes e vellos 
coa precisión milimétrica e canalla de 
quen non ten tempo para arrepenti
mentos. Voa demasiado rápido. 

¿E as armas de destrucción masiva? 
Habelas hóuboas pero máis tería gas
tado o dictador fumigando curdos e 
iraquís heterodoxos. E se queda 
algunha aínda poderemos ver na súa 
envoltura de plexiglás a etiqueta de 
made m 
USARussiaEngland&France, que 
estes si que teñen armas de destruc
ción masiva, átomos e outros ántrax. 

Dobran as campás polos vestixios 
das nosas primeiras nais, a civilización 
de Summer (3220 a 2350 a.C.) e a de 
Akad (2350-1950 a.C.) e a civiliza
ción asiria cos seus tres períodos que 
se estenden do 1800 a 612 a.C., e a 
Babilonia de Hammurabi. Son os 

berces . da nosa civilización ¿ Quen 
habería de pensar que o principal 
legado que aprendera o imperio efé
mero de U.S.A. (1776-2.00? d.C.) 
fora o ardor guerreiro? 

Dobran as campás por nós, o impe
rio da xente que vive e ama, que tra
balla e morre buscando un pouquiño 
de felicidade mentres constrúe e 
reconstrúe o mundo, que boa falta lle 
fai.A voz forte, planetaria e globaliza
dora foi capaz de levantarse contra os 
gobernos. Ergueuse cunha soa voz 
nun mesmo día neste planeta azul e 
verde da vida e de todos, cunha con
movedora mobilización masiva, pero 
contunde,nte, festiva e pacífica, nova 
potencia mundial armada ata os den
tes coa palabra. Libre fronte o ame
drentamento do poder. Intuíndo as 
verdades da piedade entre as medias 
verdades-medias mentiras dos múlti
ples púlpitos do poder: ningunha 
guerra agresiva é xusta, ningunha 
guerra defensiva é xusta, ningunha 
guerra preventiva é xusta porque 
toda guerra é radicalmente inxusta. 

Mirando con olios humanos a 
outros olios humanos calquera ten 
dereito a preguntar cantos barrís de 
petróleo podemos cambiar por ese 
cativo barril de sangue e soños que ~ 
un neno. Porque de petróleo estamos 
a falar. ¿E quen ~erá capaz de pagar 
ese prezo? Mentres as campás de 
Hemingway dobran por ti e por min 
e por todos, a humanidade con alma 
civil, con alma grande berra: ¡Non 
cos meus cartos! ¡Xamais no meu 
no me! 

e ········ ··· 
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MULLER 

É HORA DE ERGUERNOS, OE BERRAR 
FISTERRA, 9 DE MA·RZO, DIADA MULLER 

Non hai agora demasiado vagar para moita fa/a ... é tempo de preparativos ... e catro 
mulleres saen á rúa pegar carteis · e da-los últimos toques para que todo estea a punto 

para mañá ... Mañá, día 9 de rryarzo, en Fisterra, celebrámo-lo Día da Muller. A Asociación 
feminista "Buserana" é a encargada de que todo estea disposto. Loce o sol, vai bo día. 

Roubándolles uns minutiños a Carmen, Chicha, Pepa e Cristina cóntannos que ... 

Manifestación polas rúas de Fisterra 

... Empez amos con Buserana hai uns 4 
anos. Aquí non había nada polo estilo e a 
idea era organiz ar unha asociación na 
z ona de Cee-Corcubión porque hai un 
desnivel claro de xénero. Nesta comarca, 
por exemplo, hai unha presencia impor
tante de traballadoras de cooperativas tex-· 
tís moi explotadas. Nós traballamos nese 
campo laboral e tamén en cuestións de 
coeducación e de violencia de xénero, que 
nos preocupan moi to. Tamén organizamos 
actos polo Día da Muller Antimilitarista, 
que é o 24 de maio. E participamos en 

encontros europeos, coma o último en 

Zurich, da Marcha Mundial das 

Mulleres. A Bruxelas tamén foramos 1 O 

mulleres da Costa da Marte. Para o vin

deiro ano, o 2004, sómo"';'las galegas as 

encargadas de organiza-lo encontro en 

Compostela . E así ... 

É Carmen á que fala... e eu sigo 

preguntando... E aquí ¿ com.o vai 

vendo a xente o vos o traballo? ¿ Vanse 

sumando mulleres? A conversa segue 

entrecortada polo ir e vir dunhas e 

doutras ... hai que seguir organizando 
para mañá ... 

Chicha contesta: Xa se vai notando 
un cambio; desde o primeiro ano vaise 
notando o traballo. Tamén porque fomos 
reivindicando mellaras en causas concretas 
coma certos servicios de atención á muller 
no Hospital de Cee. 

De seguida intervén Pepa tamén 
para explica-lo significado do nome 
da Asociación. Chegou coa megafo
nía a tope, con aire de festa, e co seu 
filio Erais duns 4 aniñas de idade, 
·acompañándoa. 

Buserana é unha punta que hai en 
Muxía; así lle chaman a unha furna sub
marina que hai alí. O nome provén 
dunha Zenda. Canta que a filla dun gran 
señor se namora dun trovador chamado 
Buxerán. Cando o pai se entera, encerra 
á filla e manda ma.tar o trovador lanzán
doo desde o alto dunha pena. Ela tolea e 
.empeza a vagar polos arredores da pena, 
ata que un día oe cantar alí o trovador e 
entón déixase envolver por unha onda do 
mar ata a furna para alcanzar alí o seu 
amado. Aínda pouco hai, os pescadores 
dicían que escoitaban cantar cerca da 
pena ... 

Fermosa lenda... algo triste... E 
dicídeme, ¿que supón para un grupo 

"A Costa da Morte está chea de mulleres traballadoras, pero en paro. Fortes, mais vulnerables. De ' 
carácter, pero sumisas. Mulleres valentes, con medo. Mulleres que pensan e senten, mais calan. 
Mulleres con soños, resignadas. Mulleres que queren vivir en paz e sofrena violencia a codo. Mulleres 
que descoñecen ou cuestionan a loita feminista ... NON ESTAMOS SOAS. É HORA DE APREN
DERMOS A CONFIANZA ENTRE. NÓS ... DE APRENDERMOS QUE A LOITA É DE TODAS. É 
HORA DE ERGUERNOS, DE BERRAR." 

Texto entresacado do Manifesto 



"Buseramos" pegando carteis. 

coma o vaso que o Día da Muller se 
celebre a nivel de toda Galicia en 

Fisterra? 
É Carmen quen retoma a palabra: 

É algo moi especial. Sempre se organiza'
ron as concentracións en cidades coma 
Santiago ou Vigo e esta vez faise nunha 
zona retirada e marxinal como a nasa. 
Tamén hai que dicir que esta confianza 
responde a un traballo de varios anos 
aquí, un traballo forte . Non tiveron dúbi
da da nasa capacidade de organización. 

E efectivamente, fixeron ben en 

non ter dúbida. As mulleres de 

Buserana preparánonnos unha festa 
con grande banquete. 

Ás 12h saída do recheo de Cee en 
caravana ata Fisterra. Mulleres de 
tódalas idades, de tódalas tallas , de 

Tereixa Regal Ledo 

moitos lugares. Mulleres de coloridos 
diversos ... anque o violeta-feminista 
abundaba na ro upa, nos bolsos ... e ata 
nos pendentes e no pelo dalgunhas ... 
Violeta-feminista por dentro e por 
fóra ... 

Violeta-muller no andar da mani
festación por Fisterra. Violeta-muller 
nas intervencións das 13 mulleres 
escritoras, poetas e pandereteiras, 
mariscadoras e comercializadoras de 
peixe, voluntarias en Fisterra, repre
sentantes da Plataforma Nunca Máis 
e da Marcha das Mulleres. Todas 
dicindo e cantando no peirao: "Nin 
guerra, nin machismo, nin 
mareas. Nunca máis chapapote 
patriarcal" ... e coma unhas cinco
centas voces respondendo ó unisono, 
uns cinco centos carpos danzando ó 
son desta música con letra de libera
ción ... a festa continuou ata a tarde ... 
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CONTOS,PARABOIAS 
E HISTORIAS Fernando Veiga 

A VOLTAS CO CESAMENTO ANTICIPADO 

ín dicir qu ste ano volvían 

par x u bilars anticipa-

' v rdade. Paréceme que 

pod pedir ata m diados de abril. 

- Poi a ver se se pode acoller tanta 

xente coma hai dous anos. Moitos · 

dos que quedaron daquela devecen 

agora por xubilarse; ven ós prexubi

lados coas m ans finas de non traballar 

tárdalles desfacérense de todo. Foiche 

unha causa ben boa para toda esa 

xente. 

Home, eu ¿que queres que che 

diga? Non teño tan claro que fose tan 

boa causa. 

- ¿E el toleache ou? Non sabe-lo 

que dis . Xente que sen ter que traba- . 

llar, nin que arriscar ningún diñeiro, 

nin ter un capital aí metido, saca máis 

en limpo que cando traballaban ,ata 

rebentar. Mira se non é boa causa. 

- Si. ho si, pero xa me dirás ti, que 

xente coma Luís d' Acolá, con 56 

anos, un mozo, coma quen di . no 

mellar _da vida, e sen nada que facer 

todo o día, sen nada polo que pele

xar, sen _nada polo que ilus10narse 

cada mañá. Nunca tal se viu nas alde

as, aquí sempre se traballou ata que te 

m etían ó "caixón", e agora tanta 

ociosidade non pode dar en ~ada bo. 

Xa verás cantas depresións e proble

mas de nervios han aparecer. Ademais 

agora a xente máis nova xa non pensa 

noutra causa, desque van arrimando 

ós cincuenta anos xa ·só aspiran a ir 

sacando para o seguro ata os 55 e a 

ver se para daquela segue habendo 

isto.A min paréceme que unha ~ocie

dade que só pensa en chegar á xubi-

lación ou á prexubilación e non ten 

outra ilusión está enferma. 

- Non é así, pensa que houbo 

moita xente nova que colleu esas 

terras e puideron medrar moito na 

súa explotación. Mira cantos veciños 

do concello andan hoxe camín das 40 

vacas e non chegaban a 15 hai pou

cos anos. Ó ir quedando menos 

explotacións, as ' que quedan poden 

ser moito máis grandes e tirar para 

adiante; da outra maneira quedaría 

moita máis xente con vacas pero para 

ir desaparecendo todos ó pouco, 

novas e vellos. Hai uns anos cando 

alguén se desfacía do gando adicába- . 

se a planta-las fincas e así estamos, 

que algúns ternos pinos ata a porta da 

casa. Agora con isto do cesame~to 

anticipado, xa non -se pode plantar 

tan doadamente e hai que poñer esas 

terras a disposición da xente nova 

que queda. 

- Non sei, non sei. O meu avó ía 

coas vacas con 94 anos e a min iso 

gustábame. A min non me acabas de 

convencer. 

- Vale, veña, déixate de lerias e dá 

dunha vez. 
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O NOSO TABOLEIRO 

S·.O.S. 
IRIMIA 60X100 

Como xa sabedes por artigos 100 persoas serían unha especie 

anteriores, a situación económica de "socios protectores" que lle 

de Irimia é delicada. Facer unha garantirían cada ano á asociación 

revista cada quince días é unha uns ingresos de 6.000€. Hai que 

tarefa complicada, especialmente aclarar que estes 60€ estarían 

no que se refire á parte económi- totalmente á marxe da subs-

ca. crición e cobraríanse de xeito 

Por esta razón ponse en marcha anual. 

-unha campaña baixo o no me de 

IRIMIA 60X100 na que busca-

mos 100 irimegos (c.om<? míni-

mo) dispostos a aportar 60 euros 

anuais por e para Irimia. Esas 

Oan1eJL6pez~unoz 
Xesüsf"err0Ru1bal 

Sabemos que os temas econó-

rmcos son moi delicados e que 

para moitos de vós o pago da 

subscrición á revista xa supón un 

importante sacrificio. Sen embar-

go, tamén somos conscientes de 

que moita x~nte pode e está dis-

posta a investir 60€ na causa iri-

mega e a garantir outras 25 roma-

xes, 646 revistas, 12 Angueiras ... 

Para apuntarvos ou recibir máis 

información non tendes máis ca 

poñervos en contacto con nós no 

·982-254125, no Apartado 980 de 

Santiago de Compostela ou en 

irimia@wanadoo.es. Confiamos 

·na vosa xenerosidade. 

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

Como andamos no conto dos nomes de persoas, queríamos desde aquí loa
los país que lles poñen nomes galegas ós seus fillos, vaia, que non lles poñan 
nomes con fonemas doutras linguas, serrón que usen a variante galega de exis
tir esta. E se xa sodes grandiños e o voso nome está castelanizado, todo ten 
remedio (menos a morte ... ), sempre podedes galeguizalo, ¿sabedes a onde hai 
que ir ou como hai que facer? Ímosvos contar ... 

A Mesa pola normalización lingüística fixo unha campaña hai uns anos para 
todos aqueles que queren pasa-lo seu nome ou o seu apelido do castelán ó 
galego. Foi practicamente a única organización que deu información e que 
animou no asunto. 

A cousa tampouco é tan complicada. Aqueles que desexen galeguiza-lo 
nome teñen que ir polo Rexistro onde teñen a súa partida de nacemento e 

-¡Juan Carbajo Queijo salga ó taboleiro! 

explicárlle- lo que 
queren. Xa ali teñen 
formularios que lles 
facilitarán e que logo 
presentarán no 
Xulgado. Esperan un 
tempo a que lles veña 
notificado desta _insti
tución o cambio legal 
do seu nome e xa con 
iso renovan o D NI e 
todo lÍsto. Así solucio-
nan o problema os 
José que queren ser 
Xosé; os Javier que 
desexan que lles cha
men Xabier; as Juana, 
Xoanas; as Teresas, 
Tareixas ... E ¡olio!, que 
estas formas galegas 

non on unha invención de agora, serrón que antigamente xa se dicían así, o 
que pasou foi que se castelanizaron e hoxe querémolos volver ó seu. 

E nos apelidos a cousa é aínda máis sangrante, ¿ ou nunca vos decatastes de 
que Carbajal ou Carbajo son brutais castelanizacións de Carballal ou Carballo? 
Obviamente non existen eses apelidos en ningún outro sitio de España, parti
ron de Galicia e do galego (recordade que carballo é unha palabra galega de 
orixe celta). O mesmo proceso sufrírono Otero (Outeiro), Soto (Souto),Villar 
(Vilar), Molinos (Muíños) e moitísimos máis. 

É ben asesorarse para non mete-la pata á hora da galeguización. Nalgúns 
casos é fácil e xa está moi estendida a forma galega; pode ser só cuestión de 
graña: Henrique, Helena, o xa comentado Xabier. Outras veces hai unha 
pequena variación, por exemplo Esteban pasa a Esteva (porque deriva de step
hanos, "coroa" en grego, que deu nas linguas romances Estéfano e o -f- sem
pre deriva en -v-, nunca en -b-) . O que aínda non está estendido é a forma 
feminina: Estevaíña, ¡soa realmente doce! 

¡E tecle pací ncia para tratar co funcionarido correspondente!, que non vos 
tom n o pelo como lle pasou ó Xosé do conto Así foi doutor de Suso de Toro, 
qu o mar aron nunha oficina para convencelo de que José non debería cam
biar ... O m llor é que o leades e a ver se non sufrides un esvaecemento ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Meu benquerido lector 
ou lectora, vou ser franco : 
ante o papel que escribo 
a mente téñoa en branca. 

2. Non sei se perdo a memoria 
ou tamén periga o siso; 
confeso, se hoxe escribo 
é por puro compromiso. 

3. ¿Puro compromiso, dixen? 
non tal porque á verdade 
con Irimia colaboro 
por gusto e fidelidade. 

4. Aló van xa catro estrofas 
con esta, catorce versos 
e os lectores van estando 
no aborrecemento inmersos. 

5. Se me paño un pouco serio 
penso en decisión eximia: 
é un algo apaixonante 
pertencermos a Irimia. 

6. Seis estrofas, vinte versos; 
vai aló medio carniño; 
para retoma-lo alento 
cómpre un vaso de bo viña. 

7. Retorno á nosa Irimia 
e tamén á súa loanza; 
merecente de facerlle 
á súa honra unha danza. 

8. Q ue non sexa coma o baile 
de David diante da Arca, 
que avergoñou á muller;
vese que era medio carca. 

9. Berrou que o rei de Israel 
podía calza-las botas 
mais nunca a custa de 
quedar espido, en pelotas. 

1 O. Trinta e seis versos dan creta 
- tome o lector boa nota- , 
que non é causa de bólas 
serrón de pel, de pelota. 

11 . Non en plural, meus amigos 
que senda o corpo nobre 
referímonos á pel: 
non ó colgarexo dobre. 

· 12. Coa paciente compaña 
de irimegos, chego á fin: 
cumprín de mala maneira, 
aín_da peor, non cumprín . 




