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EDITORIAL O FUTURO. DO BNG E O 
BNG FUTURO Para comezar,parabéns. O proceso que 
se está a vivir na organización nacionalista galega ten un aire 

distinto a outros. Non é unha mera suc.esión dirixida e dixital. 
É un proceso aberto. Dous candidatos .de peso, de recoñecida 
honestidade. Dúas persoas · traballadoras e capaces de entrega 

persoal por algo máis có seu propio patrimonio. Dúas persoas 
capaces de ser "segundos". Pero tamén .de liderar con optimis
mo no carpo. Todo un valor nos tempos que corren. 

Este editorial non vai de aposta por un ou polo outro. Vai dé 
aposta por un BNG de futuro, forte, aberto e xeneroso. 

A fortaleza da que falamos é a que provén da práctica demo
crática, do xogo limpo e dé'!- honestidade. Parecen conceptos 

fáciles, pero en toda organización que roce o poder vanse coar 
elementos de corrupción e escurantismo. A fortaleza moral do 
líder, neses casos, é fundamental. O líder, por moi asemblearia 
e organizada que sexa a formación política, marcará un estilo. 
O líder, de feito, sempre terá un estilo de vida que é referencia 
cultural na organización. E tamén na sociedade. 

A apert~ra é un de.safio para o Blóque. Esa famosa contra
dicción entre a escasa militancia a o amplo apoio electoral ten 
que ver con esa herdanza de identidade forte e pechada, 
mesmo crispada, establecida en círculos concéntricos de "dure
za" decrecente que segue tirando para atrás a moita xente gale
guista e socialmente concernida, pero temerosa das etiquetas 
sectarias e das identidades exclusivistas. 

E, por fin, unha das mellares herdanzas do Bloque é a pacien
cia histórica forxada en moitos episodios de derrota. Iso dá 
sabedoría, visión de proceso, madurez, no momento de acadar 
victorias. A política é moi ingrata e inxusta, pero a maneira de 
sobrepoñer e non é anotándose no inmenso exército dos fili
busteiros e mercadores, serrón mantendo o tipo na beira .dos 
bo e xenerosos. Pode ser que, así, se perdan un par de despa
chos oficiais , pero o país, en perspectiva histórica, sairá gañan
do. E a organización, tamén. 

O AQUEL AS CERIMONIAS 
DA CONFUSIÓN Estou chegando . 

á conclusión de que a cultura na que vivimos 

está, entre o u tras causas, unha · miguiña idioti

zada. Nunca se debera comezar. unha columna 

pala conclusión, pero d.esta volta necesítoa 

coma punto de arrincada. 
E digo esto porque . hai uns días, e palas mes
mas datas, celebráronse en España a 
Conferencia de "países donantes" para a 
reconstrucción de Irak e a entrega dos premi.os 
·Príncipe de Asturias. Entre os premiados, Susan 
Sontag, Mirnisi e Gustavo Gutiérrez. Entre os 
donantes. EE.UU. España, Reino U nido ... 
Se o que os premiados din e escriben nos ·seus 
libros se tomase en serio nunha ínfima parte, 
non quedaría nin rastro da política dos donan
tes; nin da nacional, nin da internacional. Pero 
saben ben que non será así. A lucidez dos pre
miados é un estupendo exercicio literario. 
Cando os lemas fainos s.entir máis humanos, 
máis utópicos, máis bos ... e máis estúpidos. Son 
voces valentes destinad~s a premios monárqui
cos que pretenden vender imaxes dadivosas. 
Pero nada máis ca imaxes. O cocido, a cociña, 
o acordo e o trasacordo, a imposición, o repar
to dos chícharos, está na conferencia. 

·E non hai rubor, ~ contradicción, porque 
tampouco os medios se e.sforzan en salientar 
tamañas diferencias. Sentímonos ben así. · 
Acollendo na mesma carpa do circo a tiranos e 
libertadores, e repartindo premios e parabéns 
para con todos. Monarquía e política equili
bra.da onde as haxa. Téñennos .moi ben estu
diados e ·van por diante de -nós. Transfórmanse 
antes de que as circunstancias os abriguen. 
Agora escoito ó príncipe e á Leticia (entraña
bles pala súa sinxeleza humana, todo hai que 
dicilo), e resulta que me queren servir, que nos 
queren servir , a nós e a España. Xa non é o 
que era. Agora o valor e a fidelidade mudo u de 
campo e de protagonistas. Un auténtico xiro 
copernicano se non fose porque eles seguen 
enriba e nós polo baixo. 
Qué maldito baile de vocábulos, qué confu
sión de fotografias, qué ensarillado de ideas, 
qué desvalorización da comunicación cando 
ata os prezos son "revolucionarios" e as com
presas "liberadoras." Así non hai quen se enten
da. 



A CLAVE 
Xosé Chao Rego 

Non clandestino 

Un tipo sinistro e sanguinario. Tanto lle tiña matar un xudeu ca milleiros, pois de 

todo . houbo. O seu nóme leva a discutible honra· de se-lo único personaxe non 

celestial que aparece no Credo. En privado, Poncio Pilato i.nterroga a Xesús: "¿Es ti o 

rei dos xudeus?". Xesús distánciase retrucando: ¿é causa túa ou oíchela comentar? 

Pilato déixase de novas intentos de aproximación e lanza unha ameaza a partir das 

denuncias .do.s sumos sacerdotes. 

O procurador romano desprazábase pala Pascua de Cesarea marítina para controlar 

movementos revolucionarios. De sobra tiña que saber que os desafíos contra Roma 

R4NCO 

procedían de dúas frontes: 

a designación de rei dos 

xudeus podía proceder dun 

xefe do bando celote, que 

pretendía expulsar a Roma 

pala forza; pero sen dúbida 

tamén eran conscient'es de 

que o pobo esperaba un 

mesías que restauraría o 

dominio do propio territo-

rio. 

Que Xesús non era un 

terrorista clandestino 

advírteo el mesmo cando 

foron buscalo a Xetsemaní: 

'Víndesme prender con 

paos e espadas, coma s~ 

fose un bandido. Estiven a 

diario no templo entre vós 

e non me prendestes". O 

letreiro que cravaban na 

cuz informando.do motivo 

legal da crucifixión era 

claro: INRI: "Xesús 

Nazareno Rei dos Xudeus": 

·intento· de golpe de Estado. O cuarto evanxeo relata, por dúas veces, o intento de o 

faceren rei. 

· Advírtese axiña que Pilato está inc9modo e tronza a cuestión dicindolle que el non 

· é xudeu, que este asunto non lle merece interese e que os sumos sacerdotes o 

entregaron para que o xulgase "¿Que fixeches?". 

"O meu reino non é do mundo este, do sistema establecido". Pilato pode observar 

que Xesús carece de exército. O reinado de Deus xa comezou e está en marcha, 

como se obse_rva nas parábolas e nas Benaventuranzas. Xesús di que naceu e 

vive pára ser testemuña da verdade. Aí xa se perde Pilato. Remata, escéptico e dis

plicente: "E ¿que é a verdade?". 

o ·········· ·· 
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AS ELECCIÓNS NO 
ULSTER, o 26, para a asemblea 

lexislativa, fannos lembrar un camiño 

crebado tralo Acordo de Paz do Venres 

Santo (1998). Nel unionistas e IRA 

déronnos exemplo de diálogo e de vías 

de solución, despois de 30 anos de vio

lencia e máis de 3.200 mortos, cando 

outros todo o amañan co poder militar. 

Así aconteceu no Ulster nos anos 80, 

cando os militares ingleses propiciaron 

o asasinato de católicos escudándose 

nos militantes protestantes. Nesta 

busca dunha Irlanda unida e igualitaria 

ten parte activa Gerry Adams, na ilus

tración, líder do Sinn Fein, encadeado 

varias veces po los británicos, que 

tamén o aproveitaron como interme

diario. 

No cabodano do PRESTIGE hai unha manifest~ción, o 16. Estamos ante 

a desfeita petro leira máis grande, tamén no. político, coa experiencia máis lace

rante de abandono e baleiro, dende un Estado que non lexislara sobre un risco 

sempre actual das nasas costas e que está ausente, comezando pala súa repre

sentación ordinaria aquí, o presidente da Xunta. Segundo os científicos, a canta-· 

minación persiste nas augas, sedimentos e especies mariñas. As indemnizacións 

tampouco cadran: os danos declarados polos afectados superan 142 millóns de 

euros o balance oficial disposto a compensa-lo executivo de Madrid. Vén de 

estr.earse a curtametraxe O desastre ~o Prestige, que vai ir a un festival na 

Bretaña, e o drama Salitre polo grupo Volta e Dálle. 

Tódolos anos polo 16 de novembro, cabodano do asasinato dos MÁRTIRES 
DO s,ALVADOR por 19 militares adestrados na Escala das Américas, 

miles de norteamericanos maniféstanse ás súas portas, onde se forman os militares 

má is intolerantes de Latinoamérica, esixindo a práctica dos dereitos humanos. Na 

foto, nunha manifestación en memoria de Ellacuría e os seus compañeiros, o actor 

Martín Sheen de xeonllos, detido máis de cen veces pala policía por defende-la xus

t iza, é dicir, Ramón Estévez, filio de Francisco de Parderrubias (Pontevedra) e dunha 

irlandesa, un actor pacifista que loitou con moita carraxe contra a guerra de Iraq. 

Protagon ista de Apocalipse Now, que c·omunicou as barbaridades de Vietnam nos 

comezos dos 80. 

A GRIPE volve a visitarnos e afectar amá is poboación (8.000 de cada 100.000 

cidadáns), para algúns con consecuencias mortais, pois 500.000 persoas marren cada 

ano por este virus, o "influenza". Cada ano presenta unha virulenCia distinta, a de 1918 

matou 20 millóns de individuos. Principiou a campaña de vacinación (533.000 doses), 

sobre todo dos grupos de risco, nos que ata o 900/o adoitan tomar esta prevención. 

Aínda así somos poucos os que nos vacinamos, 3 veces menos có 800/o que adoita face

lo en Europa. Cada familia de virus ten moitas cepas, coma se fosen irmáns, por iso 

cada ano hai cambios nas cepas virais e isto esixe unha vacina nova e distinta. 



Alfonso Blanco Torrado 

En defuntos ternos que lembra-lo alto índice de defuncións nas nasas aldeas e vilas, 

debido ó ENVELLECEMENTO DA POBOACIÓN, un 

200/o de habitantes con máis de 60 anos. Aínda que son os accidentes nas estradas os 

que fan medra-la media, pois sómo-los primeiros, cun 20,75 de martes por cada 

100.000 habitantes. Pero tamén estamos á cabeza nos accidentes cerebrovasculares, 

un 250/o máis cá media do resto de España. O cancro tamén incide, pero ternos que 

loa-la investigación médica para dete-lo seu incremento, como están a facer nos EEUU 

Manuela Gago e Esteva Castelao, na foto, nunha conversa en Santiago, que veñen de 

identifica-la orixe do cancro de riles. 

Nunca máis (Si tots nasa/tres som la mirada 
i el vent) son versos e p·rosas de 48 autores .e 20 colaboracións plásticas de 

creadores ligados a Catalunya que berran contra a desfeita do Prestige: o d~sapare

cido Vázquez Montalbá n, na foto, entrevistando o subcomandante Marcos, e fil lo 

dun em ig rante de Lánca ra, Lluís Ll ach , Gimferrer ... e galegas residentes naquel país 

coma Xosé Lois García e Jei Nogueral, que lembramos can do esta nación acode ás 

eleccións o día 1-9. Euskadi editou un ·co: Euskadi Galiziarekin. "A pral de Nunca 

Máis-en alde", no que participan Kepa Junkera, Javier Muguruza, Oskorri ... E a 

Asociación de Escritores en Lingua Galega publicou Alma de beiramar, que é a collei

ta de 84 autores denunciando esta n~gra sombra. 

, 

o RAMADAN é vivido int~n-
samente polos 300 millóns de árabes 

desta comunidade formada por 22 

nacións e por moitos outros que viven 

noutras culturas coma a nasa, ata 1300 

millóns musulmáns. O mundo árabe 

debátese entre os que loitan palas liber

dades e a dictadura duns poucos que 

gozan de inxentes recursos e controlan 

o Estado e a relixión, escravizando sec

tores da poboación. Así, as mulleres,· 

sofren dobre de mortalidade respecto de 

América Latina e catro veces máis ca no 

Sueste Asiático, mentres os varóns 

teñen unha media de vida superior a 

estas rexións do mundo. Na .foto, os 

filias dos 70 marroquís da Mariña de 

Lugo, aprendendo árabe. O Concello de 

Foz está a prepararlles un oratorio. 

A ONU, o 25, chama a loitar contra a violencia doméstica, solicitando protec

ción ás que sofren malos tratos. Só en agosto, 62 galegas esixiron este novo dereito, 

algunhas levan máis de 10 anos aturando esta situación. As denuncias medran: nos 

dous primeiros m·eses do 2003: 100 en Pontevedra (220/o máis) e 72 na Coruña. Na data 

do 25 fo ron asasinadas as ~ irmás Mirabaal na Repúbli.ca Dominicana (1981 ). A xei to 

de refrexióní podemos ve-lo filme de lciar Bollaín Douche os meus o/los, no que t raba .:. 

llan o xenio do naso cine, Luis Tósar, e Laia Marull, na fot o, no que o amor e os malos 

tratos constitúen un drama de incomunicación, medos, frustracións, desamor, violen

cia. 

e ······ ········ 



fjGAL~RIA~ 
~ARGAD~LO~ 

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

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Te léfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00 
Fax : 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf. : 981 - 5819 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 - 310 48 30 
Fax : 91 - 31O48 30 

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

~~~ Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax: 981 - 35 3716 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO . 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

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

~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf. : 95 - 421 67 08 
Fax : 95 - 429 37 43 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax : 02.657 58 99 

(~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf. : 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Praza de España, 2 
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27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 - 41 60 33 

POLíTICA 1intxu 

XA PASOU UN ANO 
Mentres milleiros de cidadáns volven percorre-las rúas 

coa carraxe de se sentiren ofendidos, as autoridades 
insisten en que todo vai moi ben, que houbo un p·roblema 

felizmente superado e que ~segundo Manuel Fraga- os 
manifestantes van ter que traga.-la súa protesta. 

E poxan por demostrar que tiveron que tragar que unha comisión do 

Parlamento Europeo se ocupe do asunto (logo de impedir que se abordase en 

Santiago ou en Madrid), en todo caso non vai entrar a buscar responsables da 

catástrofe. 

E mentres o xulgado de Corcubión segue acumulando testemuños e infor

mes, tribunais americanos abordan outros aspectos do problema (como a res

ponsabilidade da empresa que decidiu que o Prestige estaba en condicións de 

na'.'egar) e algún concello e deputación de Francia reclama a responsabilidade 

de Álvarez-Cascos nos danos sufridos nas súas costas. Todos estes asuntos están 

moi presentes en numerosos actos organizados nestas datas, dos que pode ser 

un exemplo o foro organizado por Encrucillada. 

Os medios informativos volveron, con diversa fortuna, "ó lugar do crime". 

Agora TVE tivo que prescindir dalgunha das súas estrelas invitadas, por aqui

lo da ledicia que nos invade, pero segue mantendo as súas teses de que todo 

vai ben. Outras cadeas de televisión e de radio e mailos medios escritos fixe

ron os seus balances, cos matices xa expresados hai agora un ano. 

As diversas institucións públicas atópanse ·agora en trámite de aprobación 

dos orzamentos do 2004. O Plan Galicia do goberno central e mailo homó

logo da Xunta conteñen medidas moi modestas ·en re~ación coa gravidade. do 

Levamos un ano 
baixo os efectos malévolos 

do chapapote 

sucedido. Os responsables 4mpáranse en que os investimentos corresponden

tes precisan de complexos proxectos e trámites, que non puideron estar rema

tados no '.!no transcorrido. Argumentos que teñen o seu peso, pero non xus- · 

tificah todo. Por exemplo, non é de recibo que se presenten como resposta ós . 

problemas do Prestige as obras de estradas entre Monforte, Sarria e Nadela, ou 

entre As Pontes e Vilalba, ou unha casa de turismo rural inaugurada, cando un 

sabe que se precisan polo menos dous anos entre a aprobación do proxecto e 

maila realización da obra". 

Como publicaron diversos medios, os departamentos que máis van investir 

en Galicia son os de Fomento e Medio Ambiente. Pero entre as obras previs

tas abundan os paseos marítimos, que non son precisamente un exemplo de 

protección e mellara do medio ambiente. 
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OPINION 

O TEIMUDO REA-CCIONARIO 

NO ES EGOISMO, 
NO ES PARANOIA, 

ES 
SUPERVIVENCIA 

FUERA!.! 

Escóitase por aí que van comezar a deportar directamente os 

menores de 16 e 1 7 anos emigrantes que chegan ás nasas fronteiras 

indocumentados. Ata hai pouco podíanse acoller a unha lei que 

entendía que, polo feito de seren menores de idade, debía conside-:

réfrse que estaban en desamparo e, polo tanto, tíñase que facer cargo 

deles os Servicios Sociais. Como agora chegan xa uns homiños fei

tos e dereitos, así é como os debemos tratar. De feito, así é como os 

toman os seus, xa que os deixan vir sós a busca-la vida a outro país, 

¿que maior grao de independencia queremos que teñan? Non face

mos outra causa máis ca respecta-la súa cultura e as súas formas de 

ve-la vida. 

Tamén están eses rapazolos que, chegados a unha idade, se con

verten nun perigo público. Aínda que non cheguen ós 18 anos, as 

súas barbaridades ben os fan merecedores de ·sei-en considerados 

maiores de idade e xuízo. É moi discutible iso de que se beneficien 

dunha lei feita para os menpres de idade, pero non para os que, 

amparados na súa idade e plenamente conscientes dela, aproveitan 

o seu estado para delinquir máis moito ca pouco. 

Por se fose pouco, aínda están eses que teñen 17 anos e 364 días. 

Son os peores. ¿Acaso non son maiores de idade a tódolos efectos? 

Eses son os que Ues aprenden ós outros as gamberradas. 

Témonos que defender dese pequeno grupo de delincuentes 

disfrazados de menores de idade. E o mellor xeito é tratalos coma o 

que se merecen: delincuentes maiores de idade; porqué, non nos 

engarremos, todos sabemos ónde van ir parar ... 

Po~ fin, podo dici-lo que penso tranquilamente. Uns anos atrás 

botaba en falta a liberdade de expresión. 

e············· 
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CRONICA 

XVIII FORO RELIXION E CULTURA EN GALICIA. 
GALICIA DES PO IS . DO PRESTIGE 
O pasado 8 de novembro celebrouse en Santiago de Compostela o XVIII FORO 
RELIXION E CULTURA EN GALICIA que cada ano nos ofrece a Asociación . 
Encrucillada. Este ano o título xeral do foro foi GALICIA DESPOIS DO PRESTIGE. 

Os relatores 

Pola mañá, Xoán López Facal, 

profesor de Inxeñería Química na 

USC, no Campus de Lugo, fixo 

unha achega sobre as repercusións 

socio-económicas <leste desastre e 

. dos fios que se moven a nivel inter

nacional co negocio do petróleo. 

Xoán Manuel Neira Pérez, licen

ciado en Teoloxía e profesor de 

Relixión no IES Coroso de 

Ribeira, falounos das respostas da 

Igrexa mostrando os resultados 

dunha enquisa feíta por el nas 

parroquias da Costa da Marte. 

Logo do xantar, Uxío Labarta, bió

logo e investigador do Instituto de 

Investigacións Mariñas do C.S.I.C. 

en Vigo, falounos do problema eco

lóxico que aínda padecemos, ache

gando datos que desenmascararon . 

as mentiras e medias verdades _-que 

se nos están a contar sobre o fuel, e 

como o problema persiste, a pesar 

. de que deixase de ser noticia para 

os medios de comunicación. 

Para rematar, o grupo de Mulleres 

Cristiás- Galegas ofreceunos unha 

moita xente 
non está 

a ·sentir 
esta terra . 

como propia 

celebración con redes e mar, poe-

mas e ailalás: unha homenaxe ó 

noso mar, o protagonista de toda 

esta desgracia. 

A reflexión 

Certamente é duro ter que falar 

<leste tema en Galicia despois . dun 

ano do Prestige, pois, non se sabe 

moi ben cómo, medra e esténdese 

cada vez máis a idea de que "aquí 

no ha pasado nada". Hoxe aínda 

non sabemos dar explicacións do 

silencio, e parécenos irreal o ter ·que 

falar de censura, listas negras, elec

cións ... Supoño que esta incómodi

dade :fixo que máis dun/ dunha rion 

se achegase ó Auditorio, pois 

notouse na asistencia respecto dou

tros anos. ¿Falta de compromiso? 

¿Falta de coherencia? ¿Contaxio do 

ambiente? ¿É que nos :fire o recor

do? Tampouco convén ser demasia

do idealistas, como ben explicaba 

Xan Facal, porque conceptos como 

pobo, democracia, participación 

popular, son bastante incertos. 



Mesmo comparou as grandes mani~ 

festación do Prestige con aquelas 

outras do ano 1979, nas que reivin

dicabámo-lo Estatuto de 

Autonomía para Galicia. Dáme no 

corazón que neste país moita xente 

nado a repetila xa se nos ten conver

tido nunha burla sinistra. Ternos que 

lembrar, é preciso que nunca se nos 

va1an da retina as imaxes da nosa 

costa asolagada de merda, dos 

homes e mulleres desesperados que 

aínda non está a sentir esta terra choraban e lle arrincaban o chapa

como propia, máis alá dos marcos pote ó mar coas mans. E non por 

da súa leira. masoquismo, nin por alimentar 

Pero é moi necesario que recupe- derrotismos ou triunfalismos,-senón 

rémo-la memoria. Aquela profecía porque somos responsables, ante 

marxista de que todo pobo que non Deus e ante a Historia, do que 

quere lembra-la súa historia está conde- ternos, do que nos foi dado. Non 
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XVIII mRO REUXION E CUllURA EN GAUCIA 
Galicia despois do Prestige 

Encrucillada 
8 NOVEMBRO 2003 

Auditorio de Galicia (O Burgo) 
. SANTIAGO 

PROGRAMA 
SANTIAGO, 8 DE NOVEMBRO 

9:30 

10:00 

12:00 

14:30 

16:30 

18:30 

Presentación: María Luísa Vidal Collazo 

Relatorio: O problema ecolóxico, por Uxío Labarta 

Relatorio: Repercusións socio-económicas, 
por Xoán López Facal 

Xantar 

Respostas da Igrexa, por Xoán Manuel N eira Pérez 

Celebración-Clausura 

Marisa Vida/ Collazo 

podemos relegar a un segundo 

plano a análise fonda de todo o que 

aquí pasou dende aquel desgraciado 

13 de novembro de 2002. 

Non quero rematar esta pequena 

achega, rápida pola urxencia do 

peche de edición, sen traer á 

memoria os versos de Bernardino 

Graña cos que rematámo-la cele-

bración e o Foro. 

NINGUÉN PODE 
Ninguén pode contigo, mar proteico 

Porque eres mar de mar 

De mares é o teu cheira 

Chega ata o escuro da máis pura terra 

Eu quero soio ser o corno ou cuncha 

Que poida dar un son que te remeda, 

Por resoar, meu mar, dende esta beira 

E soñar que me faltas como esencia 

Eu son astro pequeño, suspendido do vacío, 

Na sombra, noutra esfera 

Pero ti bates duro, ti abrangues, 

Ti ocupas, cundes, entras polas grechas. 

Enche máis, ven azul xa sin remedio. 

Ven contra nós e acaba, boca aberta 

Engole, brinca en alga, en peixe, escuma. 

Semea nun fulgor a túa materia. 

¿Quen non leva no ser xiria de sales? 

¿ Quen non. te sabe febre deica as veas, 

Ou ~eclama unha aperta de horizontes 

Ou garda en si gaivotas de impaciencia? 

Ninguén pode contigo, mar incríbel, 

Realidade final, esfinxe, guerra, 

Sitiador inefable das cidades, 

Sepultureiro en sono e branca area. 

-········· ·· 
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AC 1 UALIDADE Andrés Hernández Mouriño 

, 
20 DE· NOVEMBRO DE 2003: D.IA INTERNACIONAL 
DOS DEREITOS DA INFANCIA 

O 20 de novembro celébrase en 
todo o mundo o Día Internacional 
dos Dereitos da Infancia; e esco
lleuse así porque ese mesmo día, no 
ano 1989, a ONU aprobou a 
Convención sobre os Dereitos 
do Neno. ¿Sabedes que é iso? 

A Convención sobre os Dereitos 
do N eno é importante para nós, xa 
que: 

R ecolle os dereitos de tódolos 
nenas, nenas a adolescentes do 
mundo. 

É de obrigatorio cumprimento 
pára os estados que a ratificaron, 
tódolos países do mundo agás os 
Estados U nidos (España: 20 de 
novembro de 1990). O seguimento 
d . cumprimento faino o Comité dos 

reito do N eno de Xeneb.ra. 
É o primeiro tratado internacional 

de dereitos humanos que recolle 
dereitos civís, políticos, culturais, eco
nómicos e soc1ais. 

~ -~ 

Eu conto! 
Camp añ a a Favor dos l>ereltos do Neno 
20 ele novem&ro. Dia lntu naclonal dos Dareltos do Neno 

Entendeos dereitos coma un todo : 
non hai dereitos máis importantes ca 
01.itros. 

Recoñece o noso dereito a ter 
acceso á información, a expresarnos 
libremente. e a ser tida en canta a 

nosa opinión en asuntos que . nos 
afectan. 

Os países que asmaron a 
Convención comprométense a ser 
avahados polo Comité dos Dereitos 
do Neno. O 13/06/2002 fixeron un 

informe, no que din que en España 
tense avanzado no seu cumprimento, 
sen embargo, tamén din que cómpre 
mellorar: 

Realizar estudios que permitan 

deseñar unha política de atención 
global á infancia e que elimine a 
desigualdade de oportunidades por 

motivos xeográficos ou sociais . 
Difundi-la Convención sobre os 

Dereitos do N eno entre os nenos, 
nenas e adolescentes, educadores, 

médicos e outros colectivos profesio
nais. 

Eleva-la idade mínima para contra
er matrimonio e reforma-lo artigo 

154 do Código Civil que permite o 
castigo ñsico. 

Ter máis xulgados de familia e de 
menores e dotados con ma10res 
recursos. 

Mellara- lo dereito á protección 
con mellares estudios sobre o maltra
to e abusos sexuais e a dotación de 
mellares recursos de apoio psicolóxi
co e de saúde mental. 

Realizar campañas para o incre
·mento de hábitos saudables, evitar 
embarazos non desexados, enfermi.:.. 
dades de transmisión sexual e consu
mo de alcohol, tabaco e outras dro
gas. 

Diminuí- lo absentismo escolar e a 
violencia, sobre todo nos colectivos 
máis vulnerables:. xitanos, menores 
non acompañados, fillos de inmi
grantes (especialmente os ilegais) e 
empobrecidos. 

O SÁBADO 22 DE NOVEM
BRO Meniños vai celebrar este día 
con festas nos seguintes sitios: 

A CORUÑA: de 11,30 a 13,00 no 
Centro Cívico Municipal dos 
Mallos. 

SANTIAGO: de 11,30 a 13,00 no 
Teatro Principal. 

LUGO: de 11,30 a 13,00 nos 
Maristas. 

OURENSE: de 11,00 a 13,00 na 
Praza Maior. 

VIGO: de 11,30 a 13,00 no Lonxa 
do Concello. Praza do Rei. 

Para contactar con Meniños: 902 
22 Oi 07 ou www.meninos.org. 

OS NENOS E NENAS TEMOS DEREITO A ... 

ldentidade. 
Familia. 

· Educación. 

lgu¡;¡ldade. 
Saúde. 
Participación. 
Xogo. 

Protección en tempos de guerra. 
Protección contra os abusos. 
Protección contra o traballo prexudicial. 
Protección especial para os nenas e nenas 

discapacitados. 
Protección especial en caso de privación 

de liberdade. 



PARA ~NON 
PERDE-LO SUR · Concha Sánchez 

············· ····· ········ ·· ······· ····· ············· :········ ·· ···· ·· ············.······· ······ '······· ········· ···· ···················· ···· ······························ ······················ ····· ·· ······················:···· ···································· ················· 

-LABANOU SOLIDARIA. 

Un mesó ano un equipo de profe

s10na1s sociosanitarios de 

LABAÑOU SOLIDARIA despráza

se a Vilcabainba - Perú - cuns obxec

tivos concretos, sanitarios, educativos 

e de desenvolvemento productivo, 

garantindo o protagonismo dos pro

pios vilcal:;>ambinos e co maior res

pecto pala súa cultura. Este ano a 

expedición viaxou en outubro, com

posta por 4 persoas: unha médica, 

.unha enfermeira, un técnico de turis

mo e unha laxista. Os obxectivos 

deste ano son atención primaria de 

saúde, promoción plan Comunitario, 

dese.nvolvemento agropecuario, 

PromocÍón do turismo cultural e 

ecolóxico e 2 bolsas máis para a con

tinuac;:ión de estudios secundarios. 

LABAÑOU SOLIDARIA é unha 

organización non gobernamental de 

carácter non lucrativo que traballa na 

procura da solidariedade e a coopera

ción cos pobos m.áis empobrecidos 

do planeta, promovendo a mellara 

das súas condicións sanitarias, educa

tivas, sociais e productiva_s. A asocia

ción naceu no barrio de Labañou 

para promover unha irrn,andade entre · 

os cidadáns de Labañou e un distrito 

. declarado de extrema pobreza da 

serra andina peruana, chamado 

Vilcabamba. 

Vilcabamba Vilcabamba é unha 

serrados Andes peruanos, ó norte da 

cidade de Cuzco. A 3.000 metros de 

altitud~, no distrito de Vilcabamba, 

viven 15.000 persoas, descendentes 

dos Incas, nunha extensión similar á 

metade da provincia da Coruña. 

As súas casas, dunha soa estancia, 

son de adobe, con teito de palla e 

chan de terra.Viven do agro, da cha

cra Oeira) onde cultivan as papas 

(patacas) ,e crían os chanchos (par

cos) . Cada familia ten unha ·media de 

sete filias dos que sobreviven catro. 

Os nenas teñen que percorrer, inal 

abrigados, unha media dunha hora 

para ir á escala. Padecen e marren de 

enfirmedades infecciosas e parasita

rias, facilitadas pala malnutrición. 

Proxecto Labañou-Vilcabamba 
· O Proxecto Labañou - Vilcabamba 

e·stá a promover un proceso de 

desenvolvemento comunítario, de 

tipo global, na procura dunha mella

ra da calidade de vida dos vilcabam

binos, promovendo a· saúde e o 

benestar. 

En_tre. as actividades que leva a cabo 

Labañou Solidaria na Coruña, consi-

deramos de moita importancia o tra

ballo cos nenas e os mestres das esca

las: 

Acµdindo ós centros escolares para 

contarlles ós nenas esoutra realidade, 

cos relatos das expedicións, fotos e 

vídeos de Vilcabamba, e facilitándolle 

ós mestres materiais de axuda para o 

seu labor educativo: 

Promovendo unha relación directa 

e personalizada entre os nenas da 

Coruña e os de Vilcabamba, por 

medio de cartas entre eles, onde cada 

l!-n cante as vivencias e soños que 

ten. 

Promovendo nos centros escolares 

de A Cmuña actividades solidarias na 

procura de financiamento de bolsas 

para que nenas de Vilc"abamba poi- · 

dan continuar estudios na cidade de 

Cuzco. O obxectivo é conseguir dúas 

bolsas cada ano (para unha nena e un 

nena, entre os mellares estudiantes de 

Vilcabamba), que permitan a estancia 

e coidado destes nenas na cidade de 

Cuzco durante o tempo que duren 

os estudios, e que doutra maneira lles 

resultaría totalmente imposible. 

Para máis información podedes 

visitar a páxina web. da asociación no 

enderezo www.labanousolidaria.org. 

41 ........... . 
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E PLATÓN SENTOUSE DIANTE DO TELEVISOR 

Hai dous mil cincocentos anos 
escribía Platón un dos textos 
máis fermosos e perdurables no 
territorio das ideas: o mito da 
caverna. Pódese ler aínda, e sempre 

· con proveito, no libro VII da 
República. 

Espremendo recordos do 
bacharelato, naquelas aulas 
solemnes onde aínda se estudiaba 
grego e filosoña, latín e historia, ñsi
ca, literatura, bioloxía ou matemáti
cas, ciencias todas humanísticas, trae
mos á memoria o relato: uns pobres 
diaños están no fondo da caverna 
fronte a unha parede de sombras ilu
minadas por outros e que eles eren 
que é a realidade. Pero un día un 
deles escapa e, aínda que a luz o 
molesta,. segue adiante e descubre a 
mentira na que foron abrigados a 
vivir. Ve a luz da verdade e volve para 
comunicárlle-la a boa noticia ós 
compañeiros. Pero eles, acostumados 
á felicidade moma e castradora da 
penumbra néganse a admiti-lo erro e 
acaban matando o mensaxeiro da luz 
que remexe a súa mentira, a súa 
mediocridade: o sendeiro da verdade 
sempre acaba resultando perigoso. 

Volve un ó mito da caverna ou 
parábola do que hoxe chamamos 
cultura mediática cando cada día 
contemplamos na televisión as som
bras que disfrazan a realidade, lonxe 
daquela luz platónica da decencía e 
da verdade. Pois son xustamente a 
indecencia e a mentira as . que van 
apoderándose qun medio que podía 
facernos mellares (informando, 
entretendo, educando) e ultimamen
te mostra o peor de cada casa, o peor 
de nós mesmos. Pero, ¿de ·ande sae 
esta tropa de lobotomizados que aso
lagan a cotío as pantallas? Ou, mellar 
di to, ¿de onde sacan a es tes tipos que 
ninguén coñece, que nunca fixeron 
nada, que endexamais pariron unha 
maldita idea e dedican horas e máis 
horas a remexe-lo caldeiro de merda 
da nasa estupidez? 

Volvamos ó gran }>latón, vol
vamos á intelixencia que ten que 
labra-la terra dura das ideas, a . 

conquista-lo territorio da arte e das 
artes, e facer traballos de sementeira, 
coidados e colleitas de literatura nos 
farturentos campos dos libros. N estes 
traballos cheos de suor, esforzo e 
bágoas atopará a intelixencia o seu 

estímulo, a súa ledicia, aceptando que 
unha certa <lose de dor abre a porta 
da plenitude, do amor, da felicidade. 
Pero estes parviños, nós, sentados no 
sofá fronte ó televisor do fondo da 
caverna, papamos hora tras hora, día . 
tras día, ano ·tras ano as in1axes-men
saxes predixeridas que nos botan. 

A portentosa noticia qo que 
logrou escapar da trampa, cami
ñando desde o fondo da mentira 
ata a · boca da luz, e volve para 

convencernos de que hai outra ver
dade vestida coas formas e coas cores 
nítidas que regala a luz acaba por 
enfurecernos. Matamos cada día os 
mensaxeiros da luz. Non queremos 
que ninguén interrompa a vulgarida
de adormentadora dunha pantalla 
que sementa alcaldes tonadillesemen
teiraros, guerras tramposas, futbolistas 
rubios casados con cantantes de ple
xiglás e pagados coa mesma obsceni
dade coa que afogamos os que que
ren entrar no paraíso en patera, ou 
esa excrecencia cubana que fornica 

Volve un ó mito 
da caverna ou 
parábola do que 
hoxe chamamos 
cultura mediática 
cando cada día 
contemplamos na· 
televisión as 
sombras que 
disfrazan a 
realidade 



Xoán A. Pinto Antón 
······· ·························· ·········· ·············· ········ ··· ·· ······· ···· ·· ·············· ········ ····· ····································· ··· ················ ·············································· ········ ··· ······················· ·· ···················· ··········· · 

cunha boneca de silicona inchable. 
Velaquí a_ trampa da caverna: a 

inmensa maioría só vémo-las imaxes 
e a realidade que unha inmensa 
minoría proxecta sobre o muro de 

sombras que acaban colonizándonos. 
¿Podemos imaxina-las consecuencias 
dunha tal sementeira nos olios dos 

máis pequenos? ¿Decatámonos acaso 
de que a plasticidade do seu cerebro 

se adaptará igual á xenialidade ou á 
mediocridade? ¿Cando nos daremos 
conta que o tempo da mocidade é 

tempo de soños e non do presentis
mo e da banalidade das imaxes? 

Tiña moita razón o señor presiden

te cando denunciaba as cadeas que 
exhiben nas franxas de prime time 

exhibidores de vergoñas. Pero máis 
. razón tería se na súa denuncia sobre 

o lixo televisivo incluíra, por exem

plo, as noticias que disfrazan de som
bras mentireiras a realidade. Moita 

máis razón tería se denunciara a 
imbecilidade (¿ ou a .intelixencia?) dos 

programadores de televisión (¿e de 

cerebros?) que inundan a grella con 
películas casposas dun infumable 

encefalograma plano,· mentres os 
escasos vagalumes de enxeño empe

zan a voar (na TVE-2) ás tres ou ás 

. . 

catro da mañá. Moitísima máis razón 
tería se explicara por qué nos rouba
ron o teatro, os libros e os debates, 
mentres emporcan os nosos baixos 

fondos coa obscenidade programada 
dos reality shows que outros chaman 
telerrealidade (¡) 

Ocurriu hai 2.500 anos. Aquela 
tarde o aristócrata Platón, farto 
de debater na Academia cun dos 
seus alumnos máis brillantes, un 

meteco chamado Aristóteles, sentou-

se no sofá ante o televisor. Diante dos 
seus olios desfilaban hetairas, efebos 
golfos e sofistas barballeiros que os 
acirraban para divertimento do per
soal. Adormeceuse soñando que a . 

mocidade de Atenas ( ou de Lugo, 
Portosín ou Xinzo) abandonaba esa 
penumbra de trivialidade da caverna 
televisiva e se transformaba en explo
radora da luz, rebelde con causa con
tra a mentira das sombras que lle 
venden tramposos de moral distraída. 

1 M p R E s o p A R A FA e E R- s E . ffC 1· o D E 1 R 1 M 1 A o u s u B s e R 1 B 1 R s E Á R E V 1 s TA 

< -E -w -

Se queres facerte socio, subscribirte á revista IRIMIA (ou coñeces a alguén que lle poida interesar recibir de balde os tres próximos números da revista) recorta este impreso e envíao ó 
Apartado 980 15705-Santiago de Compostela, ou escríbenos a irimia@wanadoo.es 

NOME: .. . . ... . ... . .. . ........... .. . . . . . .... APELIDOS: . . . . .. . .... . ...... . . . ..... . . ....... . . ... . .. . . ..... . . .... ...... . ... . ...... . .... .. . ... . . . . .. .. . . . . . . . . .. . 

ENDEREZO: . .. . ........ . .' . . . . . .. ..... . ......... . ... . . . ..... . . ........ .. ..... . . . . .... . . . . .. .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
CÓD. POSTAL: ... . . . . ... . .. . . ... ... . .. ... . . ... CONCELLO OU CIDADE: . . .. . ......... . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . PROVINCIA: .. : ... . . . ...... . .. . . . . ................. . 
TELÉFONO . . . . .... ... . . ............... . . . ... .. ............. . ... . CORREO ELECTRÓNICO .. . .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . . . . . . . ... .. . . . . . . . ..... . . . . . . .... . 

QUERO SER SOCIA/-0: 3 € O 
QLJERO SUBSCRIBIRME: Ordinaria: 21 € O 
Subscricción anual (22 números) -
QUERO SER 60x100: 60 € O 

DOMICILIACIÓN 

De apoio: 33 € O 

BANCO OU CAIXA E AFORROS : ..... . .. . .. . ..... . . . .. . , . .. . ..... . .. . . ... . .. ... . .... . ..... . . ..... . ..... . . . .. .. ....... . . . . ... .. . .. . . . ... .. ... . ............ . . . .. .. . . 
DOMICILIO DO BANCO: .... . .. . . .... . ... .. . .. ... . . . . . . . ... . . . . ... . .... ... .. . . . ....... . . . ..... . .... .... . .... . CÓD. POSTAL: ... .... . .. .. . .... . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 
CONCELLO OU CIDADE: . . ...... ... . . . . ....... . .. PROVINCIA: ....... .... ...... . .. ........ .. .. . . . . . . . . . ... . . .. . . .TITULAR DA CONTA: . . . ... ... . .... . . ........ .. ... . .. . 
N• de CO.NTA: ____ / ____ / __ I _________ _ 
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ó meu nome !les sexan presentados ó seu cobro por IRIMIA. 

En ..................... .. .................................... a .............. .. ....... de ................................... de 200_. 
Atentamente. 

Se. queres podes ingresar directamente en ca lquera das nasas cantas indicando claramente o teu no me no impreso de ingreso e enviándonos un ha copia xunto cos teus datos. 

Canta: CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822 
BBVA 0182-0267-15-0207905484 49 ............ . 



O. NOSO TABOLE.IRO 
................................ ........... .. ... ..... .. ... .................................................................... ~ ............... .. ....................................................................................... : ................................................... . 

·· ·· ········e 

, 

PRESENTACION DO PROXECTO 
CUERPO Y SANGRE 

O 27 de novembro presentarase na librería SAN PABLO (rúa do 

Vilar, 37) de .santiago, ás 20:00, o' libro de Sir~ López titulado Cuerpo 

y Sangre publicado pola editorial Siglo XXI, coa colaboración da 

Fundación Santa María. 

Unha boá desculpa para encontrarnos e, unha vez rriáis, para crear 

un espacio de debate. Participarán varios autores na mesa: Andrés 

Torres Queiruga (teólogo), Enrique Mirones (monxe cisterciense) e, 

por suposto, Siro López. Proxectaranse as imaxes xunto coa inter

vención do violinista Quico Iglesias. 

Cuerpo y Sangre é un libro con arte, c_on frescura, con silencios, con

poesía, con provocación, con amor. Pedro Casaldáliga chega a dicir 

del: "A yerdade é que o libro Cuerpo y Sangre de Siro López é tan. 

revolucionario como evanxélico, e é bo que coincidan bastante as 

dúas cousas. As súas imaxes ~on unha revelación" 

O libro consta de 48 imaxe·s sobre a eucaristía deseñadas por Siro 

López, e . cada imaxe é comentada por distintos autores, entre eles: 

Dolores Aleixandre, Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, Pedro 

Casaldál~ga, José 'Luís Cortés, Xosé Ch.ao Rego, .Benjamín 

Forcano, Jacques Gaillot, Eduardo Galeano, Hans Küng, Julio 

Lois, Rigobeí:-ta Menchú, Uta Ranke-Heinemann, Samuel Ruiz 

García, Juan José Tamayo, Andrés Torres ·Queiruga, Marciano 

Vidal... 
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CARTAS DESDE 
O POLEIRO 

OLA DE NOVO, 

¿Que tal? Supoño que apañando 
auga, noutro outono inverno de 
magostos, sublimes cerrotes con alli
ño e rabizas de cedo con patacas e 
cenorias e un rostrido do pais . Un 
día ternos que falar da auga e dos 
problemas que a humanidade deba 
abordar como causa. planetaria. Pero 
hoxe toca falar de saúde. 

Vedes que .citei alimentos sans e 

maio.rmente vexetais . Porque máis 
nos vale gardar ben a saúde, e de gra- . 
xas e proteínas animais, andamos 
sobrados. 

A saúde, 1:1ª maioría pobre do pla
neta, que é a maioría do planeta· sen 
máis, esta en mans. de sistemas sanita
rios que, se son públicos, son peno
sos, e se son privados, estan goberna-. 
dos, en definitiva, por. uns foraxidos 
chamados · aseguradoras médicas. 

A gran maioría dos hospitais afri
canos, desde o Sahara a 
Mozambique, ~heiran a carnicería 
podre. É así, palabra, unha labazada 
de podremia. Os sistemas privados 
están mal dotados, pero non hai 
color, evidentemente, .nin olor, nest·e 
caso.Ali, xa digo, o problema é outro. 
Recentemente, onde eu vivo, un 
filio dunha coñecida familia de orixe 

portuguesa, non faltos de cartas, tivo 
un gravísimo accidente de moto. 
Non cadrou que o levaran a súa 
cidade de residencia, serrón á outra, 
por suposto ó hospital privado. 
Cadrou que ese filio estaba agora 
estudiando en Europa, e pasaba acó 
uns días de vacacións, e como custa 
un ril pagar cada mes o seguro médi
co, dérano de baixa no ·seu momen
to e esqueceran dalo de alta no breve 
retorno. O caso, que . estivo tirado 
tres horas sen atención, porque a 
compañía quería, en . pleno fin de 
semana, un ~heque garantido polo 
banco para · trasladalo á ·capital en 

avión medicalizado, e non se fiaba do 
cheque que a familia lle daba.A can
tidade en cuestión era próxima ós 
5.700 euros. O rapaz morreu á volta 
das tres horas . Todo isto seino de boa 
fonte médica. 

En Mozambique, Uganda, 
Sudáfrica, Namibia, Botswana están 
aterrados coa SIDA e as· súas dramá
ticas consecuencias, por exemplo, os 
orfos. En Mozambique, cifras ofi
ciais, é die~; tirando moi polo baixo, 
hai un millón setecentos mil afecta
dos sobre unha poboación de 17 
millóns. Pero en Sudáfrica, Uganda e 

Daniel López Muñoz 

Namibia unha persoa de cada tres 
coa que te cruzas ou falas é seropo
sitivo. Os médicos cubanos que tra
ballan no norte deste último país 
comentáronme que en certas zonas 
de mostraxe, de dez, dez. Pleno. 

Os sistemas sanitarios están colap
sados, e antes de recibir sangue hai 
que pensalo ben. 

Por iso que non sabedes ben o pre
cioso logro que é a Seguridade 
Social con . atenció~ médica univer

sal. Por favor, se algún- de vós critica 
a Seguridade Social, que o faga. con 
sentidiño . e · intelixencia. Ese é un 
logro dos traballadores, da xustiza, da 
utopía solidaria, do Reinado · de 
Deus e da Virxe dos Remedios. Que 
ningún <lestes _ modernillos liberais 
bichicomas engravatados poida 
nunca, nunca, reforza-los seus argu
.mentos tópicos de privatizacion coas 
vasas críticas. Xa sei que ten fallos, e 
moitos, pero non podedes imaxina
lo que hai polo mundo cando o afán 
de lucro se apodera do goberno da 
xestión da saúde. 

E con isto vou tomar un café con 
Kaino e practicar algo de oshikuan
yama, que é unha causa ben linda. 

Bicos. 

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

¡Al, Al, Al, O QUE AÍ HAI! 

Ai, ai, qué cousas pasan .. . Non sei se sabedes que na mesa de redacción da 
nasa revista cando algo pasa a culpa sempre a leva o maquetador, ¡como non 
está diante ... ! Pobre home, co bo rapaz que é, ¡a paciencia en maquetador! E 
estas dúas alrniñas da contraportada non ían ser -menos ... Todo este discurso 
vén a canto do número 659, no naso artigo, que tiña por foto un rei de copas 
da baralla de Fournier. Ata aí todo ía ben, pero ¡o pé de foto ... ! ¡Quedamos 
coma se nos deran unha labazada! ¡Coouse un "hai" sen o h! ¡Meµ.uda ani
malada! Atención a tódolos navegantes: cando ali di cía Ai reís que ... , debía dicir 
¡HAI!, ¡con h!, ¡é do verbo haber! É certo que existen na nasa lingua tres 
formas moi similares, pero con diferente representación gráfica: 

¡Ai, que me lastimas! 
Aí vai o rapaz. 
Hai moito que non te vexo. 

No primeiro caso (ai) é a interxección, que se usa, por exemplo, para quei-
xarse: ¡Ai, como me doeu!; No segundo (aí), é o adverbio de lugar, igual ca aquí, 

Cando o aire vén de arriba no río hai troitas da libra 

acó, aló, alá, 
acolá ... E no ter-
ceiro .. . ¡é o verbo 
HABER!, tódo
los tempos _do 
verbo haber se 
escriben con H. 
Vaia, nunca hai 
mal que por ben 
non veña ... , así, á 
canta deste erro 
veu ó caso expli
car isto que ás 
veces non resulta · 

· tan doado, sobre 
todo diferencialo 
do · "a ver" que 

soa totalmente 
igual e ... "A ver se 
nos irnos equivo
car". "Quizais 
debía haber máis 

preocupación pala ortografía". "Mira ·a ver se vai haber unha desgracia!". "Vai 
haber que fixarse máis, a ver se non faltan máis H en harmonía, .Henrique, 
Helena ... " 

En fin, ~on se engana nunca quen nadafai ... E estamos no tempo de facer, por
que no mes de San Martiño, o refrán manda mata-lo porquiño. E falando de 
comida, de refráns e deste tempo acordámonos daquel que di que De San 
Miguel a Santos, nubes de tranchos. Xa foi o tempo e non sabemos se foi certo o 
canto, aínda que polos prezos que alcanzan nas peixerías tanto os tranchos 
coma as sollas (que hai que ir comendo as últimas porque Cando a figueira ten 
folla, vale ouro a solla) será mellar molla-las calzas e ir ás troitas: quen troitas quere 
pescar, as calz as ten que mollar. ¡Ah!, e mellar cando o aire vén de arriba, porque así 
no río hai troitas da libra. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. ¿Está co plano Ibarretxe? 
¿Apoia vostede os vascos? 
- ¡Non quererá que estea 
con Aznar e Álvarez Cascos! 

2. As rniñas razóns eu teño 
que· expoño con moito gusto 
aírida que algún irimego 
o asunto lle dea un susto. 

3. Permítame que distinga 
o que de Euskadi é causa 
e algo moi diferente : 
respiro e fago unha pausa .... 

4. Nun congreso, en Vitoria 
afirmei publicamente 
que dende a fo me interesa 
niáis có Estatuto, a xente. 

5. Os inmigrantes "maquetos" 
para rnin son, abofé, 
os· que mellar representan 
ó que é " Pobre de lavé". 

6. Harmonizar dous dereitos: 
da etnia e dos proletarios 
non é doado conxugar 

·¿serán de todo contrarios? 

7. Argumentos moi legais 
coa solución disque boa 
resultan estrafalarios 
e avergoñan a Moncloa. 

8. Pero estes días a pel, 
se é sensible, non de coiro, 
acoirazala convén 
co monárquico casoiro 

9. Moita xente emocionada · 
pala voda principesca; 
malia o nome de Ledicia 
a outra moita deixan fresca. 

1 O. Cando os rumores se apaguen 
ó irimego lle adianto: 

. . 
prepare coiro e c01raza 
e a pel pra este Ano Santo. 

11. ¿Prefire o Xacobeo 
coa bendición moi parcial 

·de Partido no que a Xunta 
empeña bo capital? 

12. Xa vai a tensión medrando 
co oficial Xubileo, 
e se hai bandos, apuntarse 
paga a pena ó Macabeo. 




