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EDITORIAL ESTADO DE BENESTAR E 
DESENVOLVEMENTO Non teñen que acontecer 
desgracias para decatarnos do recorte en gasto ·público que se 

está acometendo en España. Tampouco eses recortes son os cau
santes delas. Nunca estaremos libres de que acontezan. Pero 
posiblemente si se puideran reduci-las súas posibilidades. 

Non se pode falar do gasto público eludindo a outra cara da 
moeda: os impostas. E estamos nunha sociedade na que estes 
sentan mal. Con demasiada frecuencia se critica a súá existencia 
e alábase o seu recorte. Isto trae unhas consecuencias. Porque 
construír unha sociedade precisa cada vez de maiores inve.sti

mentos públicos. Xa non se trata soamente de repara-las inxus
tizas e protexe-la poboación máis necesitada. Tamén cómpre 
crear toda unha rede de servicios públicos con moita calidade. 
Algunhas das carencias que aínda sofren os centros educativos 
soamente se poden arranxar con máis cartas. Construí-la liña 

ferroviaria de Lugo a Santiago soamente se pode facer con máis 
cartas. Que tódalas nenas e nenos galegas se familiaricen e 
dominen a informática, algo que será fundamental para eles de 
maiores, soamente se pode facer con máis cartas. Todo isto son 
investiment_os, levados a cabo a tempo redundarán no futuro 
benestar noso. Tardar en facelos levará a que cada ano unha xera
ción máis de nenos non se beneficie deles. O tempo conta. 

Caer nun rácano Estado . do Benestar levará a pagar menos 

impostas e ter máis cartas para o consumo privado, sobre todo 
para os máis satisfeitos: comprar outro piso máis ou outra coche 
máis. Tamén levará a contar con menos xardíns, menos centros 
sociais e deportivos, e carecer de bos ordenadores en. tódolos 
c~ntros educativos galegas, tanto estean na Coruña como na 
Fon agrada. Cada sociedade elixe o seu futuro. E o Estado do 
Benestar non é froito da riqueza e o desenvolvemento, senón 
que este son froito daquel. O Estado do Benestar ·e os impos
to altos e ben ga tados foron a base sobre a que se creou a 
riqueza do paíse nórdicos. Hai corenta anos andaban coma 
nó , hoxe teñen as taxas de pobreza máis pequenas de Europa e 
a maiore de de envolvemento. Por algo será. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO Zonas O 
Deberiamos ter unha boa explicación, por
que agora hai xente que a pide. Os volun
tarios estan cabreados: todo o día berrando 
nunca máis e cando chega a hora da verdade, 
nada. Nas zonas O os de sempre saen refor
zados. 
A maioría das explicacións que se dan son 
políticas. Uns din que se premia o día a día 
dunha boa xestión e os outros, calculo que 
pouco convencidos, que os voluntarios lle 
fixeron un favor ó PP, porque impediron 
que os veciños se fixeran conscientes da 
verdadeira magnitude da catástrofe (!). Pero · 
as explicacións de política electoral saben a 
superficial. 
O mesmo día leo o anuncio, co motivo do 
Día Mundial do Ambiente, dunha marcha 
"En defensa do mar", en Malpica, convo
cada por asociacións .ecoloxistas e Nunca 
Máis. E, así, na distancia, coma un flash ó 
que se cadra non lle debemos facer nin 
caso, veume á cabeza a idea dun abismal e 
irreductible divorcio de culturas, estilos, 
estéticas, entre os marchadores e os paisa
nos que se cruzan con eles polo camiñ-o. 
Granítico e pragmático escepticismo, qui
zais, nestes; urbana e emancipada sensación 
de superioridade, se cadra, en moitos 
daqueles. Moitos souberon superar clixés, 
ou nunca os tiveron, porque saben de onde 
procedemos todos, pero ¡canto íntimo 
convencemento de superioridade progre
sista, intelectual, agnóstica e urbanita se 
desprende de certas análise, actitudes, 
comentarios, formas de estar e ser nesta 
Terral Sal na ferida. 
E a ferida é profunda. Alguén apuntou .con 
algo de cinismo, pero boa puntería, que se 
o electorado das zonas O tivese capacidade 
de reaccionar politicamente a unha desfei
ta ecolóxica, comezaría antes por pinta-las 
súas casas. Moral de derrota. Cando un 
aprendeu durante séculas a non quererse, 
deixa de pinta-la súa casa, pero, sobre_ todo, 
convive co medo e a dependencia, aprende 
as estratexias de sobre vivencia con favores 
secretos e renuncia a pensar en plural nun 
futuro distinto. Eu chamaríalle a iso, con 
permiso dos Comités Centrais e Sanedríns 
correspondentes, unha moi seria falta de ·· 
Boa Nova. 
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Tareixa Vida/ 

OECO 

A Eucaristía: a entrega absoluta. Na humildade 

absoluta: un cacho de pan, un pouco de viña. "Eu son 

isto". Todo reducido a tan pouquiño. 

A Comuñón: a común unión. A unión por riba de 

·pensamentos, prexuízos, idades, categorías, profe

sións de tódolos que nos achegamos á mesa a com

parti-lo "isto" que é Xesús. 

-"O carpo de Cristo". 

- "Amén", ou o que é o mesmo: "Así sexa". 

Así é. Admitimo-la entrega á humildade, á postura 

do que foi escollido por Deus. 

¿Ou non o. tacemos? 

Gracias, Señor, pala común-unión. Pala irmandade 

que nos regala o. teu pan e o teu sangue. 

lrmandade, xa que lago todos levamos dentro a 

semente do teu reino. Todos. Aínda que non nos 

decatemos. 

e················ 
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A .PENEIRA 

AS CERDEIRAS non só dan nome a aldeas e parroquias das nasas bis

barras, tamén visten neste tempo as nasas paisaxes, por exemplo a ribeira chantadi

na; ali están a inzar con vizosidade e futuro, pero é de lamentar que o 800/o desta 

producción en Chantada n·on foi recollida nestes anos, aínda que na parroquia de 

Sariña, no lugar de Pincelo, están a montar unha empresa de cereixas ecolóxicas: 

envasado e comercialización, elaboración de marmeladas, etc. A oase desta iniciativa 

que patrocina Esther Teijeiro Lemas, rTa fÓto, son 300 cerdeiras que producen tres 

toneladas desta froita. 

Na festa do lume no solsticio de verán 

convídasenos ó baile do sol na mañan

ciña de SAN XOÁN. Na nosa 

cultura somos máis fillos da lúa ca do 

sol, quizais polo noso clima bretemoso; 

hai poemas: "I a lúa darme e soña e ten 

a paz na cara./ 1 as estreliñas tembran 

de luz na noite clara./ 1 o sol _mira prós 

mundos co seu mirar de lume./ Eu quera 

moito o teu claror de vagalume" na obra 

completa de Crecente Vega que vén de 

publicarse. Na foto, a escultura de 

Silverio Rivas·dedicada ó sol, unha rep

resentación do ocaso solar en aceiro 

inoxidable, que podemos contemplar no 

Campus da Universidade de Vigo. 

o 14 de xuño celebrámo-los 75 ANOS DO NACEMENTO 
DO CHE. Nacera na Arxentina. Están a rodarse 2 filmes sobre·a súa vida, o 

do brasileiro Walter Salles, que narra os 2 anos de estudiante de medicina, que plan

tou para dedicarse ós máis pobres, e nos que percorreu Sudamérica, e o de 

Soderberg, Che Guevara, que. encarna o heroe que con Fidel desembarca en Cuba 

(1956) para derroca-la dictadura de Batista. Segue a se-lo mito de milleiros de 

mozos e mozas. Tres anos despois visita Madrid, na foto, e a súa estadía boicoteada 

polo franquismo non pasou desapercibida por universitarios coma Méndez Ferrín. 

Sería executado ós 39 anos na Selva Boliviana onde loitaba pola liberación -daqueles 

pobos. No 1998 a Universidade de Santiago publicou 7 6 poemas galegas para 

Ernesto Che Guevara contra a súa marte 7967- 7973. 

AS ONG naceron hai 20 anos e 

cantan cada día con máis voluntarias/os, 

mentres _a Xunta ·é un dos gobernos da 

península que lles dedica menos presu

posto. Máis de 100.000 galegas e galegas 

(o 600/o en proxectos do terceiro mundo, 

as outras con marxinados, inmigrantes ... ), 

medio millar a tempo completo, colabo

ran con 90 oenegués ·que viven das cotas 

dos socios, axudas privadas, venda ·de 
. . 

productos ... ; 37 delas constitúen a 

Coordinadora-Galega de ONG. Vivimos a 

fondo a marea de . voluntarios contra a 

marea negra, algúns están sempre 

prestos a ir onde haxa unha desfeita 

ecolóxica ou a mitiga-la dor de calquera. 

Na foto, Maribel Valiela, de Solidariedade 

Internacional de Galicia. 



A RESTAURACIÓN 
DUN ESTADO NA 

PALESTINA 
~ISTÓRICA, agora asfixiada 

polos asentamentos xudeus que c.onfis

can o seu territorio e destrúen as 

propiedades, é o camiño da paz. Dende 

Alfonso Blanco Torrado 

· 1994 os colonos no seu chan medraron 

nun 800/o ... 100 anos de dar, colo

nización e exilio que comezou a finais 

do XIX no 1° congreso sionista ó decidir 

converter este país no Estado xudeu. Ata 

daquela convivían xudeus, musulmáns e 

cristiáns formando unha rexión do 

Imperio Oto.ma.no. A ocupación británica 

marxinou máis os palestinos que viran 

como lles usurpaban as súas terras. O 

palestinos e os árabes xa recoñeceron 

Israel. A ONU debía abrigar a Israel a 

cum.prir cos dereitos humanos. Nesta 

lntifada hai máis de 2000 palestinos e 

ALXERIA, a 150 km de Andalucía, segue a medrar na violencia cotiá, unha 

guerra incivil, ó mesmo tempo· que sofre un gran paro, máis do 300/o da poboación 

activa. Dende 1992, que se lle prohibiu ós islamistas acceder ó poder que gañaran nas 

eleccións, foron asasinadas máis .de 100.000 persoas nos enfrontamentos entre os 

islamistas, máis de 5.000 guerrilleiros, e o goberno, que, armado ata os dentes por · 

EEUU, non fai máis que perpetrar torturas, "desaparicións" e martes. Na foto, un ha rúa 

de Arxel nunha xornada calquera. 

21.466 feridos. Na foto, Arafat, confina

do e acompañado de Oliver Stone, 

Saramago, Wole Soyinka, Christian 

Salmón. 

No DÍA DA CARIDADE denunciám~-la ~oita pobreza que hai entre 

nós: de 200.000 a 420.000 galegas viven nela. A miseria máis absoluta afecta a máis 

de 11 millóns de persoas que pasan fame nos países chamados ricos. Xa no planeta son 

840 millóns os que loitan cada día por sobrevivir por falla de alimentos. 30 millóns de 

persoas marren ó ano por. desnutrición, un de cada sete nacidos nos países do terceiro 

mundo marren antes de cumpri-los 5 anos e os outros antes dos 38. Na foto, un curso 

de reciclado de roupa usada in:ipartida por Cáritas de Lugo para inmigrantes. · 

Acabamos de recibi-lo 1 º número de 

FALAMOS . NÓS, que-pub-

lica a Asocia.ción de Enfermos Psíquicos 

Bergantiñán desta comarca. Na foto, un 

dos talleres nos que traballan ... Esta 

revista naceu nunha das asembleas que 

eles teñen para fa lar dos problemas do 

mundo e dos seus específicos; isto 

reflíctese dun xeito meridiano nesta 

entrega, que busca a integración dos 

que sofren estas deficiencias na 

sociedade. 

e ·············· 



fjGAL€RIA~ 
~ARGADCLO~ 

~ 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 / 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 

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

~fii 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 

··············e 

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -416033 
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POLITICA Tintxu 

MEXAN POR NÓS 

O anuncio da concesión pola Xu~ta da medalla de ouro de Galicia a 

Francisco Álvarez- Cascos foi sentido. por unha gran parte da opinión pública 

como unha mostra máis da soberbia e fachenda que vén exhibindo o Partido 

Popular nos últimos meses: Non fai falta esforzarse moito para lembrar situa

cións como o decretazo, a xestión da catástrofe do Prestige, a guerra de lrak, 

ou mesmo agora as reaccións fronte ós reiterados accidentes de ferrocarril ou 

de aviación. 

Os grandes xefes do PP e das institució;ns nas que este grupo ten maioría 

absoluta seguen practicando· o máis arraigado sectarismo, do que sempre a~u

saron . ós demais, parti~ularmente ós socialistas e ós comunistas e separatistas 

que se alían con eles. Por suposto, ningún deses defectos era imputable ós 

comunistas de Anguita cando coincidían na oposición con Aznar, ou ós nacio

nalistas de Arzallus e Pujol cando apoiaban o goberno de minoría do PP 

prométennos 
un milagre, 

un AVE Ferrol-Bilbao 
en dúas horas 

Se algún responsable político encarna a falta de tacto cos cidadáns, sobre 

todo no caso do Prestige, pero tamén no incumprimento de prazos e condi

cións en múltiples promesas de mellaras, é precisamente Francisco Álvarez

Cascos. Este ministro ten ademais o descaro de querer facernos pasar por par

vos. Así se puxo tódalas medallas posible·s e imaginables do remate das obras 

das autovías, unha che.a de anos máis tarde dos prazos prometidos polos que as 

iniciaran e mesmo dos asumidos polo PP ó chegar ó goberno. 

Pero é que agora nos marean tamén con primeiras travesas e primeiras 

pedras de obras moi importantes, pero ás que nunca se poñen prazos nin se 

subscriben compromisos máis aló dos meses inmediatos. Asistimos á multipli

cación .milagrosa dos AVEs, pero o único no que se inician as obras é no cha

mado corredor do Atlán~ico, mentres se segue a marea- la perdiz para o pro

xecto de Vigo a Ourense e aínda non está ben atado o treito que constitúe a 

nai do año, Sanabria-Ourense. lso si, prométennos un milagre, uri AVE entre 

Ferrol e Bilbao en dúas horas. 

Por todo isto, a concesión neste intre dunha medalla de ouro de Galicia a 

Francisco Álvarez-Cascos vén senda un insulto á sensibilidade do cidadanía. 

N esta consideración concordaron a meirande parte dos comentaristas de 

prensa, os mesmos que subliñaron que esa ·soberbia do Partido Popular é a que 

lle c'erra tódalas portas para pactos postelectorais naqueles lugares onde non 

obtiveron a maioría absoluta. 

./ 

( ' 



Beatriz Cedrón Vi/ar 

DO QUE VERSAN OS LIBROS ... 
É curioso ver cómo a 

_vida nos deixa pistas e evi
dencias mesmo nas que 
supoñémo-las etapas máis 
"mesetarias" do noso exis
tir. Velaí o que me aconte
ceu hai escasamente un 
mes: nun descanso do 
temp9 ·de estudio decidín, 
como é previsible, tomar 
un café. Dirixinme a un 
local no que nese momen
to ,só había dispoñible para 
a lectura un suplemento 
semanal que, polo seu títu

"' lo, non deixa lugar á dúbi
da: "MüJer hoy". Mais, 
como a alternativa era ou 

botar unha ollada a revista "de xénero" ou mirar para o aire, optei 
pola primeira. En verdade atopei o que esperaba, pero é de xustiza 
recoñecer que tamén tiven unha grata sorpresa: unha reseña crítica 
sobre unha biografia con este título:" Una mujer libre: Amparo Poch y 
Gascón, médica y anarquista". Curiosamente, a revista de aire conven
cional non só facía unha reseña dun libro que eu prevía "progre" 
polo seu título, serrón que, ademais, efectuaba comentarios moi elo
XIosos. 

Aprendida a lección en contra da miña soberbia, decidín facerme 
co libro. Direi, para mellar exemplifica-la escena, que estaba nunha 
das cidades galegas mellar surtidas de librerías de calidade e tida, 
como así é, por unha das mellar "abastecidas" literaria e cultural
mente falando. Así que fun directa a un establecemento de sorra e 

. preguntei pola obra coa certeza de a atapar. .. 
O dependente fai unha primeira busca no ordenador. A seguir, 

pescuda entre os libros de "Historia" . Mira· e remira e volve remirar 
entre os andeis . Aparecen biografias de grandes e coñecidos perso
eiros de tódalas épocas: Churchill, Azaña., Xulio César, El-Rei ... e 
doutros que eu ignoraba totalmente, pero nin rastro de Amparo Poch 
y Gascón, médica y anarquista republíca~a. 

Achégome onda o home, que re.bule con interese entre libros e 
máis libros - sempre de Historia- , mesmo algúns da propia editorial 
do que andabamos buscando. 

De súpeto, decide voltar ó ordenador. Dez segundos. Pola ollada 
que lle dirixe ás compañeiras deduzo <lúas causas: que atopou o 
libro, e que o erro fora dunha delas, que non lle <lera o criterio axei
tado de busca ó ordenador; é dicir, que non indagara na sección 
axeitada. Sen máis, bota a andar e eu detrás. Detense. Recoñezo o 
rincón. Sei onde estamos. Enriba do altísimo estante un cartel anun
cia: "FEMINISMO". E claro, o libro aparece. 

Estimadas conxéneres: esto non fixo serrón empezar. ¡Mi ma! 

e·············· 
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ENTREVISTA 

CONVERSA CON MANOLO DIOS, PRESIDENTE DO 
SEMINARIO GALEGO DE ·EDUCACION PARA A PAZ 
Como se di no noso acolledor portal de Internet, Vieiras, hai que cambia-lo mundo. Poucas veces 
esta afirmación foi tan verdadeira e tan necesaria coma nos tempos que corren. Sopra dicir que 

isa leva tempo e trabal/o, e entre as persoas que contribúen. a este labor, témo-las que o fan · 
dende o Seminario Galega de Educación para a Paz (SGEP), unha organización non 

gobernamental que quere formar persoas na cultura da paz, se é posible que o termo cultura 
vaia sen esa cualificación. Por iso centran a súa atención no ensino. Para sabermos máis das 

dúas angueiras e dos seus proxectos fa/amos con Manuel Dios, o presidente do SGEP. 

A HISTORIA DO SEMINARIO 

¿Cando nacen o Seminario? 
Pois xa hai 18 anos, alá por 1985. Nos 
últimos anos profesionais doutros 
ámbitos pero, inicialmente, xurdiu 
como iniciativa dun grupo de profe
siona.Ís dos distintos niveis do ensino 
sensibilizados diante da ausencia de 
materiais didácticos sobre a educación 
para a Paz ou ámbitos máis concretos 
coma os dereitos humanos, a toleran
cia, a solidariedade, o ecopaci:fismo, a 
solución pacífica de conflictos, a . 
interculturalidade ou a Cultura da 
Paz. Nos últimos anos entro u xente 
doutros ámbitos e iso deulle máis plu
rahdade. 

Hoxe o SGEP converteuse nunha 
ONG 
i ' unha ONG sen ánimo de · lucro 

qu forma part da Coordinadora 
Gal ga de ONG para o Desenvolve-

mento e da Coordinadora Galega 
pola Paz. 

¿Que obxectivos pretende conse
gui-lo SGEP? 
Como xa dixemos, foi creado por 
xente moi ligada · ó ensino e neste 
ámbito, o da educación, é onde cen
tramos . a meirande parte do noso 
esforzo. Así, pretendemos promove-la 
Educación para a Paz, os seus obxec
tivos, contidos e actividades, como 
eixo transversal obrigatorio do curri
culum. Tamén nos parece esencial 
contribuír á formación inicial e per
manente do profesorado. Ademais, 
queremos divulga-los valores cívicos e 
democráticos dunha Cultura de paz 
proclamados pol_a Declaración 
Universal dos Dereitos Humanos e o 
Manifesto 2000 promovido polos 

- Premios Nobel da paz. E, asemade, 
queremos levar a cabo actividades 
culturais que fagan realidade, nas aulas 
e na sociedade, estes valores. Por últi
mo, ofrecemos a nosa colaboración a 
QNG similares dos países empobreci
dos. 

Entre estas actividades das que. 
fala e á parte das conferencias e 
elaboracións e distribucións de 
materiais didácticos~ o Seminario 
ten outras con carácter fixo ¿non 
si? 

. Pois si. En marzo témo-los Encontros 
de Educación para a Paz, un foro de 
reflexión e de intercambio de expe
riencias. Tamén nos parece importan
te a promoción do Día Escolar da 

Paz, cada 30 de xaneiro. Así mesmo, 
organizánio-la · entrega dos premios 
Portapaz e Contrapaz ás persoas ou 
entidades que destaquen a prol ou en 
contra da paz. E, por último, os cursos 
de formación do profesorado o marco 
do Plan Anual da Consellería de 
Educación e a través dos centros de 
formación e recursos, e nos prop10s 
centros e universidades. 

CONFLICTIVIDAD E 
AULAS 

NAS 

Un dos obxectivos que pretende 
o Seminario é a prevención e 
mediación en conflictos de insti
tucións educativas ¿cales son as 
causas deses conflictos? 
As causas da conflictividade son múl
tiples e teñen moito que ver con 
cuestións que están fóra do ámbito 
educativo: familias desestructuradas, 
marxinalidade, etc., nos que os centros 
teñen escasa capacidade de interven
ción. 

E o profesorado ¿como actúa 
ante esta situación? 
Ten .dúas opcións: mirar para outro 
sitio e dicir que non pasa nada ou 
intervir neles e procurar resol velos. En 
si mesmos non son malos nin bos, o 
que acorre é que os identificamos co 
xeito co que se adoitan resolver:· a 
torza, a violencia ... É algo que o pro
fesorado ten que afrontar coma· un 
reto. Os sectores máis motivados e 
máis preocupados pola anovación 

· educativa veñen demandando recur-

l 

,, 
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sos, metodoloxfas, para tratalos e· de aí 
xorden tódolos proxectos que estamos 
desenvolvendo para · mediación de 
conflictos en institucións educati
vas.O seminario traballa fundamen~ 
talmente nese labor de formación do 
profesorado. 

¿Hai no SGEP alguén que se 
ocupe especificamente deste 
tema? 
Deste ámbito encárgase Calo Iglesias 
que ademais é o autor da. mellor 
publicación sobre o tema non só en 
Galicia, serrón en todo o Estato e 
mesmo de referencia internacional: 
Educar para a paz desde o conflicto. · 

¿En ·que se centra a a~ención ante 
estes casos? 
Tanto nestes coma cando traballámo
la educación para a paz insistimos na 
dinámica de resolucíón de conflictos, 
que debe ser mediante a negociación 
e o acordo á parte de crearmos ámbi
tos de convivencia cada vez maiores. 
Periso que hai dúas responsabilidades: 
as autoridades educativas, que deberí
_an ofrecer máis cursos de formación; · 
por outro lado, a do ·profesorado, 

intentando aumenta-la súa compe
tencia nestas cuestións, porque ata 
agora está reducido a un sector moi 
minoritario, mentres que o resto, 
metido dentro da súa aula ou da súa 

materia, ignora o tema. O que non 
quere ve-los ·conflicto~ non os ve. 

¿Cando falamos de conflicfos · a 
que situacións concretas nos 
referimos? 
Quitando casos excepcionais, os mais 

·frecuentes son os casos de alumnos ou 
alumnas que non se atreven a toma-la 
palabra por estaren amedrentados por 
comportamentos donp.nantes, impo
sitivos, machistas; ameazas, extorsións, 
pelexas, agresións ... N ós tratamo.s de 
facer ver esa realidade. E cando se 
chega a un punto no que o conflicto 
xa está desbordado é cando intervén a 
Xefatura de estudios, dun xeito mm 

Aldegunde Quiñones 

tradicional, como é aplicando a disci

plina, algunhas veces cunha expulsión 

temporal que é buscada polo propio 

infrac:;tor. E do que se trata é de que o 

profesorado evite a existencia de e pa

cios de impi.midade. De por parte, os 

profesores ternos tendencia a respon

s¡bilizar sempre a outros dos proble

mas: ~s autoridades, ó alumnado, á 

sociedade, coma se nunca houbese 

responsabilidades propias. Hai que 

mirar máis para dentro e asumí-la 

nosa parte. 

¿E cal sería o modelo de inter
vención? 

- ············· 
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Pois con programas de prevención, 
con normas de convivencia asumidas 
como propias por toda a comunidade 
educativa, creadas e consensuadas por 
todos sen seren patrimonio dun sec
tor. 

Despois de 1 O anos de reforma 
educativa na que se establecía o 
concepto de transversalidade e os 
eixos transversais, entre eles o da 
educación para a paz ¿ere que ~e 
atopan no lugar que se merecen? 
Malia haber experiencias moi po~iti
vas, especialmente no eixo da educa
ción para a paz, a valoración xeral di 

qu non conseguimos o que agarda
bamos hai 10 anos . A transversalidade 
quedou en tanxencialidade é, en moi
tos casos, limitámonos a celebra-lo día 
da paz ou dos dereitos humanos sen 

u d spoi haxa un tratamento siste
m t1 do a unto. Por unha parte as 
aut rid d non s preocuparon polo 

de nvolvento do establecido na pro
pia 1 i e por outro, houbo un certo 

equívoco do profesorado consideran
do os eixos transversais algo de fóra 
que había que meter na súa materia, 
cando están na base dos grandes 
obxectivos da educación. 

COORDINADORA GALEGA 
POLA PAZ 

Coa guerra de Iraq este ano 
debeu ser especial no SGEP 
Xa vimos traballando en diversas pla
taformas dende a incorporación de 
España á OTAN e, dende aquela, en 
diversos movementos dentro do que 

· chamamos ecopacifismo. 
Nos últimos dous anos promovemos 
unha plataforma unitaria pero plural e 
aberta no que estivesen tódolos secto
res da sociedade civil· galega, a coordi
nadora galega pola ·paz cun papel des
tacado cando tivo lugar a guerra de 
Afganistán, coa segunda intifada, 
reclamando unha _solución, etc. Pero 
cando máis se deu a coñecer foi ó 
promove-las manifestacións contra a 
invasión e ocupación de Iraq 

Con gran éxito, polo que se viu. 
A participación tanto na do 15 de 
febreiro coma na do 15 de marzo foi 
algo nunca visto en Galicia e só com
parable á re_sposta que houbo en 
Cataluña. A xente manifestouse con
tra unha guerra absolutamente inxus
tificada. O SGEP estableceu canles 
entre as distintas o~ganiza_cións parti
cipantes e conseguímo-la participa
cións de todos, coa única excepción 
do Partido Popular. Foi unha expe
riencia moi positiva que ten que ver 
tamén coa reacción ante a catástrofe 
do Prestige, esa loita pola dignidade 
de Nunca Máis, na que o SGEP esti
vo tamén presente dende o primeiro 
momento coma unha organización 
máis. 

E malla eses esforzos ¿non ere 
que a meirande parte da poboa
ción mundial se atopa indefensa 
ante a vontade de 4. ou 5 multi-

nacionais do armamento e 
perante dous ou tres gobernos? 
Penso que as causas empezaron a 
cambiar ese 15 de febreiro, cando 
houbo unha clara resposta a nivel pla
netario ante unha decisión política de 
EE.UU. acompañados de Grari 

. Bretaña e España que vulnerou e nin
guneou o sistema de Nacións Unidas. 
Esa resposta global foi contundente e 
debemos estar orgullosos de que a 
máis relevante tivese lugar no Estado 
español. En definitiva, reaccionouse 
contra os que pretenden globalizar 
miseria e inxustiza e tirar proveito 
desa situación e, sobre todo, as com
pañías petrolíferas e as armamentísti
cas que financiaron a campaña electo
ral de Bush. Pero aí está a mundializa
ción cívica para dicir que outro 
mundo é posible, e este é o dato máis 
relevante e positivo. 

Ata hai pouco moitos nos quei
x~bamos da incapacidade da 
ONU para condenar masacres 
coma as de Israel en campos de 
refuxiados e agora todo o mu~do 
suspira polas Nacións Unidas 
É que o óptimo é inimigo do rnellor 
e resulta preferible a existencia dun 
marco de relación, con tódolos seus 
defectos, ca ausencia del. E no caso de 
Iraq aínda senda humillada palas for
zas o_cupantes, penso que sería moito 
peor que a ONU se abaixase ós dese
xos de Estados Unidos. 

¿E que opina da Orde da 
Consellería de Educación prohi
bindo calquera referencia política 
nos centros de ensino? 
Creo que quen a elaborou non coñe
ce a realidade dos centros e tampouco 
sabe que a ed~cación para a paz e a 
educación medioambiental son ensi- . 
nanzas que teñen un papel relevante 
na educación, segundo se cotempla na 
propia lei. Ademais, o efecto que con
seguiron foi o contrario do que bus
caban. 
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A QUINTANA DOS MORTOS DE NOIA 

O día 19 de agosto de 17 45 che
gou a Noia -coidamos que por pri
meira vez- frei · Martiño 

Sarmiento, e anotou no diario da súa 
viaxe: Es el país de Noya muy ameno, y 
es de ver su gran "Quintana de Mortos ". 
Esta é, polo de agora, a primeira tes
temuña documental que coñecemos 
verbo do camposan~o que tanto inte
rese espertaría logo entre moitos eru
ditos e historiadores. 

Cronoloxicamente a seguinte refe
rencia xa data de mediados do século 
XIX, e débese a Eugenio Reguera 
Pardiñ~s (Pontevedra, 1806 
Santiago de -Compostela, 1866). Este 

· erudito pasou moitos anos traballan
do nun diccionario de Agricultura, 
que non chegou a rematar, pero os 
seus apuntamentos constitúen unha 

importante achega para cóñece-los 
labores agropecuarios na primeira 
metade do XIX. 

Por sorte tanto para nós como 
tamén para as xeracións vindeiras 
non é certo o de que xa non queden 
tampas con · tesoiras, machadas, etc.; 
aínda hai moitas, o que nunca sabere
mos será o número das que se perde
ron, tanto antes de que visitase o 
cemiterio ·este erudito, como nos 
anos sucesivos, mesmo" ata thegar ós 
nosos días. 

Mentres non se -clausure e se trans
forme nun romántico parque e 
museo, ternos que conformarnos con 
admira-las laudas que hai por fórá 
(algunhas · amoreadas) e as expostas 
dentro da igrexa, así como tamén os 
sartegos, entre os que sobresaen pola 

súa extraordinaria calidade artística 
os de Pedro Carneiro e Xoán das 
Estivadas. 

O cemiterio é a mellar testemuña 
da importancia medieval de Noia, 

representada polas laudas sepulcrais 
dos artesáns, mercadores, aristócratas 
e eclesiásticos, algunhas utilizadas 

. para varios defuntos, como o amosa 
o feito de que canten con diferentes 
ferramentas ou marcas, tantas como 

os que descansaron baixo elas o sono 
eterno: canteiros (pico, escoda), car
niceiros (coitelos, rn.achadas), carpin
teiros "de terra" (aixolas, machadas , 

compases), carpinteiros "de ribeira" 
(machadas e unhas ondas), curtidores 

( coitelas para descarna-las peles), 
ferreiros (tenaces, coitelos), forneiros 
(as pás), mariñeiros (as áncoras), mer

cadores (tesoiras, vara de medir ... ), 
redeiros (a agulla das redes), tecedores 

e 1 tecedoras (a lanzadeira do tear), 
zapateiros (as solas e formas) ... 

Tamén hai laudas con figura xacen

te, entre as que a máis interesante é a 
denominada "do peregrino", que 
conta cun personaxe vestido de gala 
de xeito semellante a un peregrinó, 
pero que debe se-lo vicario da con
fraría ou gremio dos carpinteiros, 

consonte coas ferramentas que ten ós 
seus pés, coa vara na man dereita e o 
libro das constitucións na esquerda. 

O conxunto do cemiterio e a igre
xa de Santa María a Nova constitúe 
un museo excepcional, único en 

Galicia, que todos debemos coñecer, 
o mesmo cos demais monumentos 

góticos que corresponden á tempada 
máis esplendorosa da vila de N oia: a 
igrexa. de San Martiño, as casas "da. 

Costa" - a taberna que foi de Antón 

Avilés de Taramancos-, "da Xouba" e 
"do Rosa"; a ponte de Traba e o 

muíño de Pedra Chan; os cruce1ros 

do Tapal e do cemiterio ... e ........... . 
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CO~OS, PARABOI A.S 
E HISTORIAS . 

DE PEPE DO CAMPO OU 
A AGRICULTURA INDUSTRIAL· 

Din as malas linguas que Pepe 
do Campo se erguía pola noite, 
cando ninguén o vía,_ a darlles 
ovos batidos ós xatos para que 
estivesen ben. lucidos. De paso 
aproveitaba para rascalos e acari
ñalos un pouco, e para que se 
cazaran contra el. Dino por cousa 
certa, aínda que eu non sexa quen 
de o asegurar. Si que podo asegu
rar que a Pepe do Campo lle gus
taba o leite das súas vacas. E digo 
"gustaba", porque pola dó que· lle 
dá quitárllelo ós xatiños adoita 
pasar sen el. 

Non sei o que sente un escritor 
cando lle dá ó prelo un libro, ou 
un pintor cando retoca as últimas 
pinc lada da súa obra de arte. 
Par ' c me que Pepe do Campo, 

sacando peito, cando vende un 
xato debe de sentir algo parecido. 
Pero non se sente moi valorado: 
mira, o que nós producimos si qué é 
"cualidá", e non o pagan a nada; 
menos ca hai vinte anos. 

Eu, cando sexa grande, gustaría
me ser coma Pepe do Campo. 
Aínda que non teño moi claro se 
á sociedade lle interesan os Pepes 
do Campo. 

Gústanos carga-las tintas · contra 
as transnacionais, as grandes 
empresas de distribución agroali
mentaria, os intermediarios, etc., 
pero a min paréceme que cum
pren a súa función, e posiblemen
te dun xeito bastante eficiente, 
nunha cadea na que todos somos 

·algo responsables. A todos nos 

Fernando Veiga 
\ 

gusta ter acceso a alimentos a uns 
prezos baixos. Hai uns anos dedi
cabámo-la a metade do que .gaña
bamos ós gastos de alimentación; 
hoxe gastamos en comer menos 
da quinta parte do que gañamos, e 
así ternos cartos para dedicar a 
outras cousas, como as comunica
cións e os transportes, o ocio, a 
cultura e a -educación, a saúde, a 
vivenda_. .. A competencia no mer
cado alimentario cada vez é 
maior, así que a distribución ten 
que apertar se quere sobrevivir, e 
as empresas transformadoras igual, 
e os labregos traballar con menos 
marxe, co que teñen que producir 
moito máis para gaña-lo mesmo, e 
entramos nunha espiral producti
vista e de int~nsificación que non 
ten moi <loado amaño e xa non 
ternos lugar para mima-lo xatiños. 
De toda esta espiral nacen as cri
ses alimentarias, desconfianzas ... 
Se queremos. liar máis o nobelo 
ternos que pensar que a un arxen
tino ou ;i. un brasileiro cústalles 
producir un quilo de boa carne 
sobre 1 €,a Pepe do Campo 5 €, 
e teriarhos que empezar a falar dos 
labregos dos países· empobrecidos 
e do seu acceso ós nosos mercados 
para desenvolverse, pero tamén do 
dereito dos pobos á súa soberanía 
alimentaria. 

En fin, non me quero meter 
nunha lea. Só quería dicir en voz 
alta unhas andrómenas que andan 
polos meus miolos. A todos nos 
toca pensar se queremos que nas 
nosas aldeas siga habendo Pepes 
do Campo. 



INTERNACIONAL 

ARXENTINA 

O pobo arxentino parece recupera
la esperanza nas súas posibilidades . 
Moitos din que o novo presidente 
N éstor Kirchner representa a figura 
dun político peronista, que é o 
menos corrupto entre os posibles. A 
guerra interna do peronismo entre os. 

dous grandes caudillos do partido, 
Menem e o presidente provisional, 
Eduardo Duhalde, que non- se librou 
nunhas eleccións primarias . para 
designa-lo candidato presidencial, 
acabou dirimíndose finalmente n~ns 
comicios xerais, coa .participación de 
tódolos arxentinos, peronistas e non 
peronistas. · Duhalde elixiu pa:t:a 
ocupa-lo seu lugar o gobernador 
Kirchner, que acadou a Presidencia ó 
se retirar vergoñentamente Menem, 
que ía ser derrotado nas urnas nesta 
segunda volta. 

Na ce unha nova esperanza 
Néstor Kirchner, o . novo presiden

te, é un avogado de 53 años. Estivo 
preso tres veces durante os anos da 
dictadura e converteuse nun nómade 
descendente de alemáns e suízos por 
parte de pai e croatas, moi católicos, 

por parte da nai. Kirchner construíu 
a política desde a súa provincia, Santa · 
Cruz. En 1987 foi elixido alcalde de 
Río Gallegos, a capital, e en 1991 
accedeu á gobernación que conserva 
aínda· hoxe. A partir de entón desen
volveu un tipo de xestión heterodo
xa con grande investimento público 
en saúde, vivencia e educación. 
Principais exportacións: alimentos, 
gando, combustibles minerais, cereais, 
maqmnanas. 

Os primeiro pasos apuntan a unha 
nova esperanza para o pobo arxenti
no, sumido nunha profunda crise. En 
Brasil o efecto Lula camiña con 
moderado ritmo e eses aires parecen 
estar contaxiando a política do novo 
goberno arxentino. 

Nun pafa no que o don da palabra 
está presente nas súas xentes necesíta
se pasar das palabras ós feítos, a loita 
diaria por u:µ traballo digno, por 
unha calidade de vida axeitada, 
acompañado por unha atenta e críti
ca vixilancia respecto do poder esta
blecido. Moitos son os sufrimentos 
que aínda padece o pobo arxentino, 
que veu como primeiro os dictadores 

Moisés Lozano Paz 

tnilitares e logo os gobernantes civís 
entenderon o labor político ó revés: 
lucro persoal ·e fame para o pobo. A 
corrupción e o engan6 levou a 
AÍxentina a límites insoportables. A · 
esperanza dunha nova saga de políti
cos aínda· non chegou. Por iso deben 
conformarse cun político que, como 
significan moitos, é o menos corrup
to dos corruptos. 

Arxentina é un país con enormes 
recursos e con xente acolledora e 
imaxinativa que foi · conducida á 
necesidade do aproveitamento de 
beps sen aportarlle os recursos eco
nómicos suficientes para satisfacer esa 
demanda creada artificialmente. Co 
enorme potencial dos recursos natu
rais e humanos cabe albiscar unha 
fonda esperanza para ese pobo que 
comparte con nós non só a fala, 
senón tamén moitos dos seus costu
mes e cultura. Só fai falta que os 
gobernantes, por unha vez, procuren 
o ben común, fomenten o esforzo e 
o traballo dos seus gobernados, repar
tan xustamente os recursos, e a 
corrupción e a fame sexan desterra
das deste país tan querido para nós. 

e············ 
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O NOSO TABOLEIRO 
, 

ENCON1ROS DE VERAN , 
MOSTROUSENOS A VIDA E NOS VIMOLA ... 

, 
ASUNTOS ECONOMICOS , 

Lugar: Vilán - Fornelos de Montes 
(Pontevedra). 
Data: Do mércores 13 de agosto á tardeó 
domingo 17 de agosto á tarde. 
Lembrade: 
Os gastos son a escote. 
Haberá unha ani_madora para dinam.izar 
actividades c@s nen@s, que tamén 
participarán en certos momentos con nós. 

Anotádevos, por favor, antes do 31 de 
xullo para poder organiza-las causas máis 
prácticas (compras de comida, espacios 
... ) 
Teléfono para anotarse: 981610171.· 
Preguntar por Charo e chamar pola tarde. 
Tamén podedes anotarvos no correo 
electrónico de Antón Laxe: ton@mundo
r.com. 

AVISO COBRO SUBSCRICIONS 2003 
ó longo do mes de xuño irnos face-lo cobro da subscrición do ano 2003 (algunha xente pagou hai pouco 
un contrarreembolso, pero lembramos que era o correspondente do ano 2002). O cobro vaise facer do 
seguinte xeito: 

-Ós que pagan polo banco, vánselles pasa-las domiciliacións como fa~emos sempre. 
-A toda a xente que non ten domiciliado, irnos enviarlles á súa casa unha carta cun impreso xa cuber-
to coa súa subscrición, de tal xeito que non teña máis ca ir ingresar a unha oficina ·(deste xeito inten
tamos aforrarvos os 3€ que supón o contrarreembolso). 
-Se aínda así quedase alguén que non pagara, á volta do verán enviaríaselle un contrarreembolso de 
Correos . 

..................................................... .. ............................................................................................................ .......................... ......................... ... ........................................................... .. ¡ 
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o· NOSO TABOLEIRO Anuncio Moroño 

-IRIMIANZA DA CORUNA EN FERROLTERRA 

lgrexa de Sta. Mariña (Ferrol). 
1&..,¡:;,;,..a.;.;..;.;.....i.~~lalili ..... ...;;.:.....,;_~_:;_--¡¡_;:;:;:;,...,_,!__~~~_J 

U ns cen compañeiros 1nmegos 
partimos ás nove e media da mañá de 
Palavea (A Coruña) en dous autobu
ses. É o 17 de maio, Día das Letras 
Galegas. Somos das comunidades: 
Home Novo, Vangarda Obreira, 
Comité Óscar Romero, Labañou, 
Palavea. .. Xa dentro dos autobuses 
comezamos falando -como non 
podía ser doutro xeito- de fe e de 
galeguidade, de Irimia, dos monu
mentos que irnos visitar, do noso 
grande irimego Paulina . Pérez
Mendaña, de Antón Avilés de 
Taramancos e dalgúns asuntos máis. 

Comézase esta excursión cultural e 
festiva, esta irimianza celebrativa da fe 
e a galeguidade, en terras da comarca 
do Eume; concretamente en San 
Miguel de Bréamo. Son as dez e 
cuarto da mañá, chove miudiño e 
corremos a resgardarnos no interior 
da magnífica construcción románica 
do século XII. 

Xa todos xuntos dentro da nave do 
templo, que amablemente nos abriu 
o sancristán, comezamos cun saúdo a 
tódolos presentes e unha oración 
feliz e sentida. Esta oración saíu da 

grandeza do corazón do noso amigo 
Xaquín Campo Freire, que xenerosa
mente a preparou e tivo a ben aten
de-la nosa petición de trasladarse 
desde Ferrol a Bréamo. 

·Como continuación da oración 
seguiulle Xaquín, lembrándono-la 
figura grande do irimego eumés 
Paulina Perez-Mendaña. Témo-la 
tradición de recordar nas nasas iri
mianzas ós compañeiros irimegos 
que xa nos deixaron, e non podiamos 
pasar por Pontedeume sen facer 
memoria do médico Paulina, home 
dunha humanidade realmente gran
de, e ninguén mellar que Xaquín coa 
súa sensibilidade para lembrarno-la 
súa figura. 

Celia Castro, coa súa especial verba, 
ponnos ó tanto da maxestuosidade 
do monumento do Real Priorado, 
como tamén o fará nas outras visitas 
comq a igrexa de San Martiño de 
Xubia, ou a do Cauto. Ternos que 
agradecer aquí tamén a boa disposi
ción do párroco que xenerosamente 
nos abriu a igrexa e o mosteiro. 

Logo o xantar, a ledicia da festa, o 
comer xuntos e os saúdos e apertas 

aganmosas dos compañeiros de 

Ferrol, que tiveron a ben· achegarse 

pára compartir con nós un espacio 

tan ledo como é o de xantar xuntos. 

O nasos agradecemento a Vitorino 

Pérez Prieto, que xa nos acompañou 

dende o Mosteiro do Cauto. Dun 

xeito especial, o noso agradecemento 

a Xosé Chao Rego e á súa dona Sara, 

a Antón Aneiros. A Xosé Antón 

Miguélez, a Xaquín Campo e a 

tódolos fe~roláns que tiveron a honra 

de acompañarnos (sobre uns quince). 

Xa no serán da irimianza, a frater

nal convivencia na parroquia de 

Santa Mariña, cunha nutrida partici

pación das parroquias de San Paulo 

de Catabais, San Xoán de Filgueira e 

Santa Mariña do Vilar. Tivemos un 

intre para falar tamén de Antón 

Avilés de Taramancos e recitar pezas 

da súa obra. 

Houbo unha oración e dialogo 

entre todos, e as cuestións que se nos 

suscitaron foron: ¿Que Deus?, ¿Que 

Igrexa? e ¿Que identidade galega? 

9 ..... .. .... . 



···············e 

FALANDO 
DALINGUA · Lidia e Valentina 

••• Alegrámonos moito cando os nosos 
lectores nos fan chegar cartas sobre 
artigas publicados na nosa sección, xa 
que iso demostra que se nos le e, ade
mais ,. convertemos éste pequeno 
anaco da contraportada nun sitio 
aberto ó diálogo, onde nós informa-

. mos "desde a nosa formación" e vós 
recibides e, cando querede·s, comenta
des, completades, facédesnos saber . .. . 
Hoxe cedémoslle a nosa sección a A. 
Toinmil, que nos fixo chegar os seus 
pareceres ... 

Acabo de recebir hoxe o número 651 ·da revista Irimia e na contraportadq. 

está o vaso artigo "Sobran Razóns". Estou. de acordo convosco en que hai 

moitas raz óns, pero o que me chama a atención é que ó ler sinto que foi esc!ito 

co corazón. Gustaríame, por tanto, remarcar algunhas razóns que eu considero 

máis "cerebrais", se me permitíde-la expresión: 

1. - Galicia ten tantos habitantes éoma Finlandia (Suomi - na lingua 

local) ou Noruega. Por tanto, o dereito dur¡ha lingua a existir e ser respectada 

n n d pende do número de falantes. (Is to para quen di que o castelán ten máis 

fa/antes). 

2. - Estudios cientificos sobre o cerebro veñen a demostra-la diferencia no 

modo de almacena-la información ·que existe entre un cerebro monolingüe e un 

políglota, así un nena ou adulto bilingüe terá máis facilidade para aprender 

unha terceira lingua. 

3. - Queiramos ou non, a comunicación fai que o mundo sexa máis 

pequeno cada día e que sexa máis doado que poidamos contactar con linguas 

es tranxeiras. 

Un rapaz galega -bilingüe- interpreta como natural a existencia (e aínda 

máis a coexistencia) de múltiples linguas e acepta a divers!dade. ~n rapaz 

castelán moitas veces non entende que poidan existir outras linguas que non 

sexa a súa; esta educa4o na exclusividade. E non est.ou a Jalar do galega 

necesariamente, estou a Jalar do alemán, do inglés) etc. Ás veces non aceptan 

sequera as variacions sudamericanas. 

4. - Cada lingua ten formas de expresións e sensibilidades únicas. E o 

seu coñecemento axúdanos a abrí-la nasa sensibilidade diante doutras 

realidades sociais, realidades xeográficas, permítenos entender mellar outras 

culturas. É o exemplo típico dos esquimós: unha palabra xenérica para tódalas 

flores, pero máis de 1 O palabras para definir diferentes tonalidades de branca. 

En resumo, os nasos .fillos vivirán nun mundo multilt'.ngüe e multicultura, 

se desde pequenos se educan na variedade serán xente máis aberta e 

comprensiva e, por tanto, penso eu, mellares persoas. 

Unha aperta, 

Antonio Toimil 

O CANTAR. DO IRIMEGO 

1. Que os irimegos escusen 
pois lidar é cousa fea 
e non resulta valente 

-entrar en casa allea. 

2. Ben se decata o lector 
que o Irimego non anda 
inspirado e Irimia 
co que lle poñan, apanda. 

3. E tras tanto requilorio 
vólvome p€rsoa fina 
e solicito o perdón(he) 
de Lidia e de Valentina. 

4. A sección que elas levan 
sobre as causas da lingua 
van aprendéndonos moito 
e o interese non mingua. 

5. Quero un asunto tratar 
que o considero moi vivo : 
¿por que ós nenos pequenos 
tamén chamamos cativos? 

6. ¿Están na catividade? 
¿quen os fixo prisioneiros? 
¿como naceu a ringleira 
de alcumes mentireiros? 

7 . Que a familia se revise 
e vexa o que procura: 
¿sementa-la liberdade 
ou pretende-la captura? 

8. Hai polo- norte de Francia 
unha curiosa rexión 
que se chama Picardía 
sen que eu saiba a razón 

9. · Fálase en literatura 
do xénero picaresco 
cando se escribe con burla 
e o que escribe é algo fresco. 

10. Os nenos eran cativos 
e agora pícaros son: 
·deste fenómeno dobre 
¿quen nos pode dar razón? 

11. Qt.iero lembrar que Xesús 
no centro puxo un neno 
porque o Reino de Deus 
é para o pobre e pequeno. 

12 .. E nosoutros, convencidos: 
cando os maiores falan 
¿cal é o pos to dos nen os? 
Pícaros cativos~ calan. 




