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EDITORIAL
Un tema moi actual: a corrupción. E falamos de corrupción a todos os niveis e extractos sociais. Vamos comezar polo que se considera corrupción. A corrupción é un fenómeno social disfuncional que afecta á sociedade e ven sendo a realización de accións
indebidas por parte daqueles cidadáns que teñen a responsabilidade de dirixir institucións públicas ou privadas e que actúan faltando ás normas básicas de respecto de
códigos de conduta para buscar para si ou para un terceiro un beneficio ou vantaxe
esencialmente patrimonial, xeralmente económica. Ou sexa, é a dexeneración da moral, da ética na busca dun beneficio. Quen non escoitou nunca aquilo de:
-Home, que non é ético? Pois será o que pensas ti, non hai unha lei que diga o contrario – Aquí xa temos un posible corrupto.
Pero a corrupción nestes días baséase en roubar cartos, trafico de influencias, (poñer
nun cargo a unha persoa a dedo), tratos de favores ou redes de clientela. A corrupción
é unha ferramenta moi importante neste “sistema democrático” no que estamos inmersos. Esta “ferramenta” e a máis antidemocratica que hai na sociedade na que vivimos.
A corrupción esta moi integrada no sistema que nos impuxemos, así que non estraña
que as veces (ou case sempre)non nos escandalicemos. E así nos vai.
Corrupción, que palabra máis usada e tan habitual no mundo no que vivimos. Estamos afeitos a súa condición de modernidade no contexto internacional e nacional. Cada dia que pasa coñecesen máis casos de roubos, branqueos e fraudes sen espírito
construtivo para a sociedade actual.
A estes ladrón de luva branca os colleríamos e lles daríamos unha paga de 365 euros
e que logo vivirán con eses cartos, a ver que fan durante un mes, pagando aluguer,
roupa, comida, gasolina, tabaco, etec, todos eses gastos que eles teñen cubertos por
ser simplemente cargos públicos ou políticos. E non falemos da pensión vitalicia de
miles de euros que lle dá o estado por pasar pola vida política apenas sete anos. Un
escándalo! Se iso non é corrupción que veña deus e o mire.
E non só hai corrupción na política tamén haina na medicina, no arte, na cultura, na
economía, na xustiza, etec. O sistema esta enfermo e case moribundo e o goberno di
que hai máis maioría para o país, pero nós preguntámonos, de que país é do que falan os señoritos do goberno central e autonómico? Estes mesmos señoritos e señoritas son os primeiros en votar terra sobre calquera caso de enchufismo, tráfico de influencias e branqueo de cartos, fraude, suborno, prevaricación, falta de moral na
práctica da política e etec, así mesmo a lista de procesados por corrupción tamén é
moi longa.
Tamén hai que falar da relación entre subornador e subornado. O subornador quere
ter o poder e conseguir a submisión do subornado pero ante a coacción que comete a
este, cala polo medo que ten a perder o posto de traballo ou a non acceder a el polo
sistema do enchufe. Puro e duro clientelismo.
Neste novo numero d´A Voz de Lenda hai materia de máis sobre o que é a corrupción
en todos os ámbitos da sociedade, así que tedes unha moi boa oportunidade de poñervos ao día sobre as practicas abusivas por parte dos nosos políticos, banqueiros,
xuíces, médicos, etec.
A corrupción é mala, sexa como sexa. É o produto dunha sociedade enferma e os enfermos son mais de catro millóns e pico de persoas que non teñen ingresos para ter
unha vida digna, para poder manter aos fillos ou familia, comprar unha vivenda, para
gozar dunhas vacacións, ou para fomentar o benestar dunha sociedade que esmorece
e cae no fondo dunha depresión que a asfixia e destrúe.
Poderiamos seguir escribindo sobre a corrupción deste país, pero vamos rematar
cunha pequena frase: Sen corrupción, moito mellor!
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CORRUPCIÓN
Por BRAIS LOURIDO MARINO
O termo corrupción do latín corruptĭo, corruptiōnis, á súa vez do pre ixo
de intensidade con- e rumpere'romper, facer anacos' pode referirse:
+Acepción xeral:
A corrupció n (socioloxı́a), un concepto socioló xico.
+Como abuso de poder ou mala conduta:
A corrupció n empresarial: refı́rese a delitos e faltas cometidas por unha
empresa ou persoas que ligadas a unha empresa, ampá ranse na sú a relació n coa devandita empresa. A corrupció n non inclú e, non obstante, algú ns comportamentos nocivos das empresas, dependendo das leis e as
xurisdició ns que afectan á sú a actuació n.
A corrupció n policial: é un tipo de mala praxe policial, frecuentemente
constitutiva de delito, consistente no uso indebido das sú as atribució ns,
recursos ou informació n co obxecto de obter proveito econó mico ou
doutro tipo, ası́ como avances na carreira profesional e mesmo !ins polı́ticos. Esa mala praxe consiste frecuentemente no suborno, a chantaxe ou
o uso selectivo da persecució n, investigació n ou arresto de terceiros.
A corrupció n polı́tica: refı́rese ao mal uso do poder pú blico para conseguir unha vantaxe ilexı́tima, xeralmente de forma secreta e privada. O
termo oposto a corrupció n polı́tica é transparencia. Por esta razó n pó dese falar do nivel de corrupció n ou de transparencia dun Estado. Todos os
tipos de goberno son susceptibles de corrupció n polı́tica. As formas de
corrupció n varı́an, pero as má is comú ns son o uso ilexı́timo de informació n privilexiada, o trá !ico de drogas, o patrocinio, e tamé n os subornos,
as extorsió ns, as fraudes, a malversació n, a prevaricació n, o caciquismo, a
cooptació n, o nepotismo, a impunidade, e o despotismo. A corrupció n
facilita a miú do outro tipo de feitos criminais como o narcotrá !ico, o lavado de diñ eiro, e a prostitució n ilegal; aı́nda que non se restrinxe a estes
crimes organizados, e non sempre apoia ou protexe outros crimes.
+Como degradación de algo:
A putrefacció n; o proceso natural de degradació n dun organismo bioló xico tras a sú a morte.
A corrupció n lingü ı́stica; o cambio ortográ !ico ou semá ntico dun termo
introducido a travé s de erros sucesivos na transcrició n ou na comprensió n dos falantes.
A corrupció n de materiais; a alteració n da pureza ou integridade dunha
substancia, tanto se é pola sú a desmembració n, pola mestura con outras
substancias ou pola desviació n do seu curso esperado.
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A LEI DO BUCANEIRO.

CONTAXIOSO.

Por MANOLO TOME BEN

Por MARIA PRIM

En Españ a vı́vese baixo a bandeira negra
da piratarı́a, onde a lei a fan os ladró ns.
Eles nomean xuı́ces e premian, como a
raı́ña Isabel a Drake, aos seus novos dragó ns da depredació n.

Recollı́n o maletı́n cheo de cartos e collı́n o coche rumbo meu fogar. Levaba
10.000 euros enriba, sentinme o rei, o
manda má is.

Se a constitució n, má xima lei non se cumpre é
que vivimos nun paı́s sen lei ou baixo a lei de
Lynch, chamado agora corrupció n.
Mentres a intelixencia é obrigada a emigrar, o
paı́s é gobernado pola inmoralidade e as cabezas valeiras e sen sustancia, que nomean aos
xuı́ces do Tribunal Constitucional e practican a
mesma polı́tica que en 1898 "que inventen
eles". Con esas miras só existe un futuro e é negro.
En !in, para que falar da inmoralidade, de casos
que atentan contra o dereito se os que o practican forman parte da tripulació n do bucaneiro.
Cabe preguntarse se esta banda de inmorais se
dá conta cara a onde conducen as sú as acció ns,
a sú a envexa de avaro polo peto do pobre.
Se como nos din os estudosos do cerebro este
se moldea segundo a vida da persoa. Ası́ o cerebro de Einstein diferı́a na sú a forma do dun
taxista e este do dun sumiller e un mú sico. Entó n esta nova banda que se esconde tras o
á brete sé samo está n convertendo as sú as mentes nun diabó lico monstro de engano e vicio. Se
visen o corazó n da sú a alma encontrarı́anse co
retrato de Dorian Gray.
Cando este paı́s será gobernado pola razó n e
non pola avaricia, a falta de humildade, a covardı́a?

Acababa de defraudar á miñ a conciencia, aos
meus principios, aos meus coñ ecidos e aos
que me quedan por coñ ecer. Remataba de
venderme ao mó dico prezo de 10.000 euros.
Iso é o que valgo? Fodinme, traguei saliva e
intentei non pensar no tema, pero ese maletı́n
seguı́ame a pista, observá bame e palpitaba no
meu corazó n.
Non tiñ a cura para tal enfermidade, o meu
corpo desfacı́ase e miñ a mente murchá base.
Como fun capaz de corromperme ası́?
Un tremor des!ixo o meu traballo. Agora só
era un escravo do capital, da usura, da avaricia, do egoı́smo, do diñ eiro negro...

Outra idea que se me ocorre poderı́a ser poñ er
as elecció ns cada menos tempo e se algú ns
dos polı́ticos non cumpre a sú a palabra ou actú a de xeito ilegal que sexa despedido e se inhabilite inmediatamente.

______________OPINIÓN ______________
Por BRAIS LOURIDO MARINO
A corrupció n está tan implantada no noso paı́s
e na sociedade que deberı́a existir algú n mecanismo para loitar contra el, algunhas das ideas
que se me ocorren son: Maior control de xuı́ces e policı́a en canto á supervisió n dalgú ns
xefes ou mandatarios, a nivel social todos deberiamos combater de xeito persoal e dentro
dunha capacidade que estea ao noso alcance.

Pó dense formular moitas ideas e solució ns
para loitar contra isto, pero ningunha funcionará se non poñ emos todo da nosa parte. Ogallá existise un mundo con menos xente que
roube e má is xusto, sen que uns poucos se bene!icien do seu poder.
4

CORRUPTOS EN LENDA
Por JUAN ÁLVAREZ

Como nos vai na polı́tica?
Xa que non me decato da polı́tica, pó dovos dicir que ultimamente en Lenda hai
moito chourizo, corruptos e má is corruptos.
Lenda estase a corromper polas catro esquinas, xa que á s veces voume poñ er a
bata e case sempre té ñena posta algú n
dos meus compañ eiros, e por estrañ o que
pareza ningué n sabe coma foi a parar aos
seus corpos. Outras tanta veces té ñenme
desaparecido unha pequena cantidade de
paraugas sen que ningú n fose, ou sexa,
que me quedo sen eles, como tamé n xa lle
ten pasado a algú ns dos meus colegas.
Espero que esta pequena baga de sucesos
non vaia en maior escalada, por que senó n terase que tomar unha serie de medidas, e espero que de aquı́ en diante as
cousas volvan ao seu leito.

O PODER DE CORROMPER
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS

Que terá o poder para que todos o queiran
ter? E> unha cuestió n que esta moi de actualidade nesta sociedade cada dı́a má is enferma.
Aquı́, neste paı́s, todos os que está n no poder, ou
queren telo a base de prá cticas abusivas, como o
amase de cartos por parte desta clase de polı́ticos e
empresarios sen rubor, queren roubarnos. Si, roubarnos a ti e a min, roubarnos a todos, para isto non
hai é tica nin moral, cun par de rezos conciencia
tranquila aquı́ e no outro barrio.
Aquı́ neste paı́s só hai dú as clases, cada dı́a má is
separadas, a clase baixa e a clase dos que nos rouban a todos os que antes eramos de clase media.
Aquı́ neste paı́s os que rouban milló ns son os que
mandan porque o poder de corromper é moi forte.
A base de cartos compran a calquera que teñ a unha
informació n valiosa para que estes ladró ns non teñ an que pasar polo xulgado ou directamente vaian
ao cá rcere. E sobre todo non devolver os cartos
roubados ou estafados por ser socios dos banqueiros sen escrú pulos que deixan a xente sen os seus
aforros gañ ados coa suor do seu traballo de toda a
vida.
En resumen, o poder de corromper e moi poderoso
pero temos que defender sempre o noso.
E ti lector, lembra! Non deixes de loitar para que
esta situació n troque xa!

PERSOAS
Por ANA NIETO
Hai persoas de todas as clases. Altas, baixas, gordiñas, fracas, etcétera. Ese é un tipo de persoas, pero
existe outro: malas, boas, problemáticas, non problemáticas... e así un sen in. Existe unha clase de
persoas que buscan problemas onde non os hai e métense con outros para facer o mal, xa sexa simplemente por aburrimento, por cartos fáciles ou por meterse en cousas peores. A esas había que denuncialas para que non seguisen facendo o mal a outras persoas, ou simplemente non entrar no seu
xogo malé ico.
Eu non inei, nunca tiven dores de cabeza na miña vida a causa dos problemas dos demais, eu levo
unha vida moi tranquila, e non teño inquedanzas de ningún tipo de corrupción de persoas.
As persoas deberían ir máis ao psiquiatra e ao psicólogo para que os seus problemas pasen a man dos
profesionais, non sei, digo eu!
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COBIZA.
Por MANUEL GONZÁLEZ

Con este caldo de cultivo de permisividade e barra libre que poñen en marcha Bush e Greenspan, a
cobiza consubstancial ao ser humano non tardou en aparecer. Chegaron uns metros antes que a corrupción.
Bancos que nos parecían sinónimo de seguridade caeron como naipes dirixidos por avariciosos e corruptos. Merril Lynch, Goldman Sachs, Lehman
A VERDADEIRA CRISE ESTÁ
Brothers, J.P. Morgan. Como foi posible que outro venerado sabio das finanPOR CHEGAR
zas, Bernard Madoff, a quen invitaban á Casa Branca e ao que as axencias
de rating daban a tripla AAA en solvencia, fose un chourizo (mafioso ladrón) Que tería dito un dos nosos antepasados ao ver eses bulevares iluminaque chegou a estafar cincuenta mil millóns de dólares?
dos cun brillo comparable ao do sol,
O malo destas estafas é que foron colectivas, non afectaron só a Estados eses miles de vehículos que circulaUnidos. Deses cincuenta mil millóns, catro mil eran españois. A tendencia a ban sen facer ruído polo xordo asfalto das rúas, esas tendas ricas como
estafar e especular instalouse neses anos e aínda non desapareceu.
A crise que detonou as actuacións temerarias dos bancos americanos, de pazos onde a luz se esparexe en
brancas irradiacións, esas vías de
investimento, empezou creando problemas de liquidez, trouxo a desacelera- comunicacións
amplas como prazas,
ción da economía americana e, rapidamente, estendeuse por Europa. Nunha esas prazas vastas como chairas,
economía global como a actual, non quedo á marxe ningún país desenvolvi- eses hoteis inmensos onde aloxaban
do. Dise que cando Norte América espirra, Europa colle un catarro. E España vinte mil viaxeiros, eses viadutos tan
pillou a pulmonía. Por que nos golpeou a crise de xeito brutal? Entre 1997 e lixeiros; esas longas galerías elegan2007, España viviu unha etapa que moitos denominaban de milagre económi- tes, esas pontes que cruzaban dunha
rúa a outra, e en fin, eses trens refulco. Creceuse a ritmos anuais, superiores ao 3,5%, algúns anos mesmo por
xentes que parecían atravesar
enriba do 4% (1999). España logrou crear nesa década tres millóns de novos
o aire a velocidade fantástica.
empregos.Houbo anos de seiscentos cincuenta mil novos postos de traballo.
Teríase sorprendido moito, sen dúbiEmpezaron a chegar millóns de inmigrantes ao noso país. Todo era un espe- da; pero os homes de 1960 xa non
llismo. España era un colapso con pés de barro.
admiraban estas marabillas; gozábaMentres o PIB aumentaba a taxas anuais de case o dobre da media Europea, nas tranquilamente, sen por iso ser
a economía española perdía produtividade e competitividade a chorros, por- máis felices, pois o seu talante apreque o crecemento estaba baseado en empregar máis máquinas, ladrillos e surado, a súa marcha ansiosa, o seu
ímpeto americano, poñían de manitraballadores de baixa cualificación para facer máis do mesmo. Tiñamos unha festo que o demo do diñeiro os emeconomía baseada fundamentalmente no “boom” inmobiliario residencial. purraba sen descanso e sen piedade.
Houbo anos en que se chegaron a construír un millón de vivendas.
Unha loucura!!!!
Jules Verne, París, 1863.
Con esta actividade desmesurada, o sector da construción xera a curto prazo
un emprego masivo, pero que ten loxicamente data de caducidade. Non se
podía manter o ritmo de construción de vivendas. Ademais, España sufría un enorme déficit nas contas públicas
(11,30% do PIB) e na balanza corrente (10%). Pero había outro factor que agravou a crise: O forte endebedamento
das institucións públicas, goberno central, autonómicos e concellos, as familias e as empresas e, sobre todo, o sistema financeiro.
Fálase moito do endebedamento das administracións públicas. Non é o maior problema. O problema está nos endebedamentos das familias, empresas e bancos.
É a consecuencia das políticas de instigación do consumo. Cos intereses a tipos entre o 1% e 2%, as familias lanzáronse ao endebedamento. Os bancos buscábante para darche créditos. Non era suficiente ter vivenda habitual, había
que ter outra na praia ou na montaña. Viaxar de vacacións polo mundo era case unha obriga.
A xente pedía créditos para ir de vacacións. En calquera lugar do mundo onde acontecía un incidente había sempre
un español. Un pódese endebedar para pagar a vivenda familiar ou para que os fillos estuden. Pero para ir de vacacións?
Creo que a cobiza ademais de buscar sempre máis do que pode obter ou manter leva non só á corrupción, senón
neste caso, á miseria. Pero hai que mirar o futuro con optimismo, aínda que a realidade nos indique o contrario,
emendando os erros no presente e esperando que despois dun período de vacas fracas, chegue un de vacas gordas,
ou polo menos se recupere o equilibrio.
Aínda que se pode dicir que todos sexamos algo cobizosos, hai que pensar nas consecuencias dos nosos actos, que
neste caso, afectou a todo o marco económico principal de Estados Unidos e Europa.
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O TTIP
Por JOSE ANGEL

E> verdade o que vos vou contar aı́nda que non volo creades, todo polo que loitamos ao
longo dos tempos, polos nosos dereitos, a nosa sanda alimentació n, os nosos traballos,
a nosa seguridade pú blica, o pequeno comercio... Todo polo que deberı́an loitar as democracias está en perigo.
Estouvos a falar do TTIP, un acordo que se está a negociar entre os EUA e a Unió n Europea para liberalizar o comercio de bens e servizos e os investimentos ente os respectivos estados, mediante a supresió n de barreiras arancelarias e rebaixar ou eliminar todo tipo de normativa, regulació n ou lexislació n que di!iculte esas relació ns comerciais e os investimentos de capital !inanceiro. Todo isto terá
lugar se non nos opoñ emos a el de maneira contundente.
Cal é o seu contido e os seus obxectivos?
Eliminar aranceis: aínda que os tipos arancelarios sobre os produtos que a UE importa de
USA sitú anse nunha media do 4%, no sector agroalimentario existe unha protecció n má is elevada. A
supresió n destes aranceis suporá un ataque á supervivencia dos agricultores e gandeiros galegos,
que terá n que competir coas grandes corporació ns norteamericanas.
Harmonizar a lexislación: a través deste mecanismo búscase igualar por abaixo toda a normativa que regula as relació ns laborais, o medio ambiente, a agricultura, a saú de, as !inanzas, a ali-

mentació n, os servizos pú blicos, etc.
Fixar mecanismos xurídicos que garantan os bene!icios dos investidores.
En materia laboral: suporá rebaixar o nivel de dereitos e protección social para igualar as nosas condició ns á s da clase traballadora dos EUA, cuns está ndares moi inferiores. En EEUU por exemplo, non se recoñ ece o Salario Mı́nimo Interprofesional e, en diversos estados, tampouco o dereito á
folga ou á negociació n colectiva, ambas as dú as ferramentas fundamentais para mellorar as sú a condició ns laborais e de vida.
En materia alimentar, ambiental e de saúde: elimínase o principio de precaución que rexe na
Unió n Europea, que permite a adopció n de medidas protectoras ante as sospeitas de que un produto
ou tecnoloxı́a supoñ en un risco, aı́nda non contando cunha proba cientı́!ica de tal risco.
En materia 2inanceira: unha desregulación absoluta coa eliminación de calquera forma de
control sobre o sistema !inanceiro por parte dos gobernos.
En materia de servizos públicos: levantamento de toda normativa que di!iculte a penetración
das grandes corporació ns multinacionais no control dos servizos pú blicos como a sanidade, o ensino, as pensió ns, a auga, etc. Pois son considerados polos EUA como “monopolios pú blicos” que afectan á actividade privada e ao libre comercio.
É un clarísimo atentado á soberanía dos estados, un paso máis para garantir ás empresas multinacionais o
control absoluto sobre as políticas dos gobernos, mesmo garantíndolles os beneficios dos seus investimentos.
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Por MARÍA PRIM
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nha pauta xeneralizada a nivel municipal que se
converteron en diarios:

PORQUE?
Por QUINO ALJAN

A principal causa dos escá ndalos de corrupció n - Os que producen un enriquecemento a curto
é o alto nú mero de cargos de designació n polı́ti- prazo. Como en Pastrana, en Guadalajara, no
ca nas institució ns nacionais, autonó micas e lo- 2010 o alcalde deste municipio de 1200 habitancais. Son redes clientelares que viven de que o tes permitiu a construció n de edi!icios de vivenseu partido gañ e as elecció ns para obter o seu das en chan rú stico de protecció n especial. Nusalario, non obstante noutros paı́ses isto non nha localidade deste tamañ o este tipo de obra
pasa por que a cantidade de persoas que deben pode xerar un impacto considerablemente posio seu cargo a un nomeamento polı́tico non adoi- tivo na economı́a local ao crear novos postos de
ta ser má is de 3 ou 4 por cidade. Explı́come: o traballo e revalorizar as vivendas existentes.
contraste entre Españ a e os paı́ses europeos Neste contexto, unha ampla proporció n dos vocon niveis baixos de corrupció n é signi!icativo. tantes comparten os bene!icios asociados coa
Nunha cidade europea de 100.000 a 500.000 acció n irregular. Mesmo se existe a sospeita de
habitantes pode haber, incluı́ndo o alcalde, que esta decisió n polı́tica é ilegal, os votantes podous ou tres persoas cuxo soldo depende de den considerar que o !luxo de ingresos para o
que o partido X gañ e as elecció ns. En Españ a, o bene!icio "compensa" os prexuı́zos asociados ao
comportamento corrupto do alpartido que controla un goberno
calde.
local pode nomear multitude de
- Os que mingú an o benestar ecoEn España, o partido
altos cargos e asesores, e, á vez,
tecer unha rede de axencias e fun- que controla un goberno nó mico dos veciñ os. En Eixido,
dació ns con plena discreció n en local pode nomear mul- Almerı́a, o alcalde foi acusado de
polı́tica de persoal. En total, nunha titude de altos cargos e malversació n e desvı́o de fondos
cidade media españ ola pode haber asesores, e, á vez, tecer pú blicos en 2011. Coa colaboracentos de persoas cuxos salarios unha rede de axencias ció n de varios membros do goberdependen de que o partido X gañ e e fundacións con plena no local e a complicidade do alcalas elecció ns. Ao depender o teu discreción en política de de, unha empresa municipal ceposto de traballo das pró ximas persoal, mentres en cal- deu a prestació n de servizos pú blicos a empresas politicamente
elecció ns os empregados son má is quera cidade europea
propensos a aceptar subornos e os cargos de libre con- pró ximas que in!laron o importe
das facturas ao municipio. Seguntratación ou designater tratos de favor.
ción non pasan de tres do a investigació n xudicial, o desvı́o de fondos alcanzou unha canou catro.
Solució n: Nova forma de goberno
tidade pró xima aos 150 milló ns
para que a continuidade no cargo
de euros, o dobre do presuposto
dependa do rendemento e non de
anual do municipio. A actuació n
partido polı́tico (city-apoderado). Nesta nova
do
alcalde
neste
caso constitú e unha clara aproforma de goberno, os cargos electos reteñ en a
capacidade lexislativa, pero o poder executivo piació n indebida de recursos pú blicos para o seu
pasa á s mans dun directivo profesional nomea- bene!icio persoal.
do por unha maiorı́a cuali!icada de concelleiros
e por un perı́odo de tempo non coincidente co Porque seguemos a votar aos mesmos incompeciclo electoral, reducindo ası́ o grao de depen- tentes? Porque seguemos a con!iar nas persoas
dencia polı́tica. O partido que gañ a as elecció ns que con nome e apelidos, son os responsables da
ten as "mans atadas" á hora de facer nomea- ruı́na de centos de miles de familias? Porque sementos, porque existe un directivo profesional guemos a admitir este tipo de prá cticas como leque xestiona a organizació n administrativa, ou xı́timas? Porque cando rouban á s arcas pú blicas
ben debe chegar a amplos acordos con outras seguemos sen comprender que nos rouban a toforzas polı́ticas, incluı́ndo con frecuencia as da dos nó s? Por que un pobo que vota corruptos
non é vı́tima é có mplice. Porque? Porque? Poroposició n, para nomear cargos pú blicos.
que? Porque? Porque? Porque? Porque? Porque?
Habitualmente adoitamos encontrarnos con va- Porque? Porque? Porque?
rios tipos de corrupció n, nos seguintes dous casos mostramos unicamente un par exemplos du9

COMO SEMPRE O DE SEMPRE
Por MANUEL SUÁREZ BARBOSA
Nestas datas vimos vendo nos medios de comunicación una chea de casos de corrupción. Un deles foi
a publicación da lista Falciani. Para quen non o saiba, Falciani é un informático que traballaba nun
banco suízo, o HSBC e marchou cos nomes e número de conta de 200.000 corruptos, case 3.000 dos
cales son españois.
Antes os casos de corrupción estaban contados, pero iso non quere dicir que non os houbera. E que
España sexa un escándalo a nivel mundial non quere dicir que sexa o máis corrupto, xa que a lista
deste informático banqueiro suízo arrepentido indícanos outra cousa.
A corrupción da que se fala nos medios de comunicación non é a única. Tan só se fala da corrupción
política e pouco máis. Eu pregúntome se non haberá tamén corrupción policial. Cousas que se arranxan como se teñen que arranxar ou non sei nin como chamalo. Digo eu que si tanto tempo e tanta
xente é corrupta, os que coidan da lei algo teñen que ver. Porque os problemas legais soamente os
poden arranxar as Forzas de Seguridade do Estado. A policía ten a tixola polo mango e se algo teñen
que facer, teñen moitas maneiras de facelo. Poden exercer a violencia sen dar explicacións xa que son
eles os que informan, ou poden facer esa corrupción que está tan de moda de repartir os presupostos
como lles pete e facer caixa.

Seguramente os corruptos saben máis que nós de corrupción e sempre poderémonos abraiar. Calquera pode ter un accidente ou unha enfermidade e se eles non queren non hai onde recorrer. Cantas
veces miramos nas cadeas televisivas a xente que denuncia brutalidade policial, pero os medios de
información so nos poden mostrar os casos que se denuncian cunha base legal, e a que proporcionan
as Forzas de Seguridade. Este pode ser un dos métodos aos que poden recorrer para exercer de maneira corrupta a xustiza.
Xa hai un tempo vin no telexornal como uns Mozos de Escuadra mallaban nun home ao que acaban
de roubar e que despois resultaba morto. Se a súa familia se queixa, xa está, foi un accidente, sentímolo moito. Mentres, ao homiño xa o enterraron, e se alguén o encargou, nin se fala porque iso foi
un terrible accidente. E así, vai ti a saber que cousas poden estar a facer.
Temos o caso do “sheriff” de Coslada, no cal o xefe da policía quería controlar tanto os negocios que
había nese pobo que ao inal descubriuse. Sempre se fala de que o home é o peor animal que existe
por como trata aos seus iguais, pero non cando se fala dun home que está na policía, eses sempre teñen razón. Se levas unhas labazadas, xa está, as levaches, fora este ou outro, ou vai ti saber por que.
Os xuíces remítense sempre aos informes das pescudas policiais, e estes son uns anxiños dos que moi
poucas veces se lles oe unha queixa. Eles con dicir que non van ser culpa da policía os desastres do
mundo, xa está. Coas hostias quedaches!!!
A min non me saen as contas porque é pura estatística. Os sistema policial é tan corrupto coma o político. E o malo non é iso, o malo é que non o queiran nin recoñecer nin investigar. Se os dous por mil
da poboación de Galicia está na cadea, o dous por mil da policía tamén debería estalo. É pura estatística. Nestes derradeiros meses xa se albisca algo, e nas noticias e nos xornais pódese ouvir ou ler coma os mandos da policía son xulgados. A xustiza, inda que ás veces lenta, semella que vai asomando
e , como dixen, os corruptos sempre nos abraiarán cos seus métodos.
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POR AQUÍ CHEIRA QUE ALCATREA
Por ELISA MÍGUEZ PINTOS
Algúns políticos son corruptos, outros ademais
de corruptos teñen o diñeiro no estranxeiro e
case todos fan promesas aos cidadáns que non
cumpre e fan o que lles dá a gana.
Os cidadáns están cansos destes políticos e a
xustiza mete a man nos seus asuntos pero aínda
así non quedan fóra da política.
Tamén hai policías corruptos, porque cando
rouban nas casas non fan nada, cando se trata
de narcotra icantes tamén meten a man no peto
e miran para outro lado, fano tamén cos barcos

teñen unha pasta en FENOSA e
ninguén os controla para que non comentan
estes abusos.
Alcaldes que enchen os petos co diñeiro dos
contribuíntes, que van de viaxe a outros países
para entrevistarse con outros alcaldes e a comer como marquesas a custa do pobo, sen mirar as calamidades que sofren algúns dos seus
veciños. Son corruptos.
Algúns clubs deportivos teñen asuntos de branqueo de diñeiro para que facenda non lles cobre
os impostos que lle corresponden.
A corrupción da igrexa, dos curas, vén de querer
arranxar as igrexas a custa de pedirlle a xente
que vai rezar diñeiro coma se eles tivesen bas-

que camu lan nas súas cargas drogas ou mulleres que son enganadas no noso país chámase
trá ico de mulleres , tamén fan a vista gorda co
branqueo de diñeiro.
Os de FENOSA e calquera directivo de compañías
eléctricas, son uns corruptos e cobran moito pola
electricidade e como a xente non se queixa, eles
aprovéitanse. Se non lle pagas o que facturan
córtanche a luz e déixante ás escuras e completamente abandonados. A xente xa non sabe o que
facer con estes mangantes porque os levas a xuízo e eles saen gañando, xa que algúns dos xuíces

tante nos seus petos e nos bancos. Enriba viven
ben. Cobran por vodas e bautizos, comuñóns e
enterros, venden casas reitorais sen permisos e
con apaños de por medio, e por suposto teñen
diñeiro en paraísos iscais e van de persoas honradas sen selo, aparentan o que non son. Abusan de nenos e nenas que con ían neles aproveitándose do bo corazón das persoas.
Isto é o que eu penso destes colectivos que son
corruptos, aínda que tamén sei algunhas que hai
persoas honradas.

PENSAMENTOS I
Por MANOLO TOME BEN
"A humanidade sabe algo sobre as plantas pero é tanto o que non sabe."
"Nas sociedades recolectoras, cazadoras, a maior parte do alimento era recollido polas mulleres e os
nenos, sendo a caza maior a guinda do pastel, polo tanto é falsa a idea de que a muller no paleolı́tico
quedaba na casa coidando os nenos."
"Os xenes son o cerebro das cé lulas e cambian como este segundo o medio. En realidade o medio e o
organismo non son separables pois cada un deles dá forma ao outro. "
"As abstracció ns está n ben para o mundo abstracto pero cando intentamos levalas á realidade non
funcionan posto que esta non é abstracta. "
" A quen mente primeiro o mentireiro? Pois claro, a el. "
"O ú nico xeito de reciclar o plá stico é non o producir, pois o plá stico non é reciclabe. "
"O verdadeiro milagre non é o que rompe as leis do universo, senó n o da !lor da margarida no prado"
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O HEROE
Por OSCAR GIL
Pódese dicir que é unha boa persoa, ou polo menos todo o bo que se pode ser nun planeta
de seres malvados, e ten un sono, quere ser un heroe como os da mitoloxía do século XX.
Cando paseaba pola rúa observaba ao seu redor, e por onde ía só vía as vilanías perpetrados polos máis infames viláns. É ben sabido que aquilo está xeneralizado por todo o globo,
o que o leva a unha soa conclusión, é preciso facer algo; converterse no valedor do ben daquel mundo.
Esta historia comeza unha noite, cerca dunha fiestra, onde o noso roxo amigo escoita os
sons da cidade, o rebumbio que asoma lle inspira xente horrorizada polas maldades das
que son vítimas, de vez en cando outeaba o horizonte, vendo o resplandor dos incendios e
explosións tradicionais de un luar de verán, isto fixo pensar no seu proxecto.
- Chegou a hora - díxose a si mesmo e seguiu coa súa reflexión.
- Estou farto, a ver, que preciso? Un traxe cinguido, un anteface, e por suposto o máis importante, unha capa, os mellores sempre a levaban, pola mañá irei a comprar tea, de momento empezarei polo deseño.
Una sema despois tiña todo listo, o disfrace máis uns artefactos da súa invención colocados
nun cinto, cando se fixo de noite preparouse para saír, vestiu a indumentaria que preparara e subiu a azotea do edificio, alí, o resplandor da lúa, colocouse sobre a cornixa, e empezou a imaxinarse a escena, o seu perfil recortado contra o astro nocturno, coa capa ondeando ao vento, pensou que debía ser una imaxe impoñente, inda que os peóns de abaixo
seguro tiñan outra impresión.
-Ben, aquí estamos, por onde empezamos - Mirou ao seu redor, e decidiu brincar de edificio
en edificio buscando malfeitores, así que, correu con toda a súa velocidade cara o borde
oposto ao que se topaba, ante si apareceu o abismo que tiña a intención de atravesar, e saltou, a punto estivo de conseguilo, pero caeu no balcón de enfronte a súa casa atravesando
a venta, tras ela topábase unha familia ceando, que naturalmente quedou conxelada coa
sorpresa. O fato desgarrado ata a carne, pouco a pouco ía cambiando de unha cor amarela
a vermello, o cabeza de familia pasou do estupor a indignación, pouco lle preocupaba a saúde de aquel estraño personaxe, a el preocupáballe a fiestra rota, empezou a vociferar contra aquel intruso, a quen rapidamente se lle uniu o resto do seus parentes, pero ao noso
heroe aquilo non lle importaba demasiado, na verdade e que case non sentía os gritos daquela xente, a dor empezou a facerse notar mentres se lle nubraba a vista, pronto o mundo
desapareceu .
Espertou nun hospital onde pasaría os dous meses seguintes, os cortes foron numerosos,
ademais de media ducia de osos rotos, foi o prezo que tivo que pagar por aquela primeira
aventura, pero aquilo non o amedrentou, estaba disposto a continuar con aquela idea, durante a súa convalecencia o seu primeiro pensamento foi:
- Perdín o uniforme, preciso comprar mais tea- Non lle deu demasiada importancia ao incidente, así decidiu chamalo
- Todo aquel que loite contra o crime debe corres riscos .
O segundo día de repouso no sanatorio, unha enfermeira entrou na habitación para lle facer as curas diarias, a rapariga de cabelo louro e ollos verdes, retiroulle as vendas con coidado do seu corpo fraco e longo, mentres ela traballaba, el admiraba a súa beleza, que
pronto se transformou en luxuria, e na súa mente aflorou unha idea, todo heroe precisa de
unha bela rapaza coa que namorar e a que socorrer. Ela seguía coa súa tarefa sen decatarse do que aquela sinuosa mente tramaba, seducila. Nos días seguintes tratou por tódolos
medios chamar a súa atención, que se fixara nel, sen ver a realidade, isto é, aquel homiño
non lle enchía o ollo, así transcorreu a súa estancia no sanatorio, imaxinando a conquista.
- Seguro que cando saiba das miñas fazañas será miña – Rumiou - Teño que saír de aquí
logo.
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E o ansiado día da alta chegou, recuperado das súas feridas por fin pisou a rúa, e con
presa dirixiuse ao mercado central, alí compraría os tecidos de cores amarelo e vermello
necesarios para o novo uniforme, con aqueles rechamantes tons pretendía intimidar os
criminais e facerse ver ante a escasa xente de ben, aquel día despois das compras pasouna cosendo, tiña presa por efectuar a súa segunda saída, ansiaba posuír aquela preciosa
muller, a lascivia era o que o impulsaba, a súa motivación.
Cando escureceu dispúxose para vixiar a noite da cidade, desta vez pensou que non era
unha boa idea ir brincando polos tellados, a experiencia pasada non fora moi agradable,
comezaría a súa patrulla no parque, pero marchou ata alá a pé, correndo, inda que non
era moi discreto, polo menos a súa integridade física non corría risco, xa na beirarrúa comezou a súa carreira, os transeúntes quedaban perplexos o velo, idiota, energúmeno, estúpido, eran cualificativos que aparecían na mente dos que o vían, incluso foran moitos os
que o expresaban, pero el estaba convencido de que o que facía era o correcto, e có tempo
a xente o idolatraría coma un gran heroe, ese era o gran destino que o agardaba.
O arboredo situado lixeiramente ao norte do centro da cidade, de forma rectangular e bastante extensa, ocupa un privilexiado espazo urbano, no limite oeste atópase a casa do
concello, e nas rúas estremeiras as vivendas dos ricos e famosos. E alí comezou a súa vixilancia, ía camiñando, paseando mais ben, pois a carreira ata alí o deixara esgotado, respirando axitadamente procuraba recobrar algo de folgos, ata que entre as arbores viu algo
estraño, unha gran cantidade de adrenalina invadiu o seu corpo, recargando de enerxía
coma se lle puxeran baterías novas.

Aproximouse silenciosamente entre as árbores, que usou para ocultarse da vista de dous
homes, falaban baixiño e debagar, observando sempre o seu redor.
- Isto é sospeitoso – Pensou, ao acercarse máis puido recoñecer aqueles suxeitos, tratábase do alcalde e un coñecido empresario inmobiliario, este último portaba un maletín, que
entregou ao primeiro.
- Xa está, teño unha misión – Díxose a si mesmo convencido, e ao grito de corruptos lanzouse á carreira cara a eles disposto a darlle unha labazada ao primeiro que se lle puxese
ao alcance, os berros que profería alertou aos individuos, que ao ver as súas intencións
puxéronse en garda dispostos a defenderse, lanzou o seu puño contra o político quen se
apartou a présa, facendo que ao fallar o seu obxectivo caese ao chan, recibindo unha chea
de puñadas e patadas, e unha vez máis perdeu a consciencia, espertando na cama dunha
habitación, e alí estaba ela, a súa amada.
A enfermeira, acompañada dun doutor e un xuíz, aos que recoñeceu polas súas roupaxes,
falaban iradamente pensando que inda estaba nun mundo onírico.
- Demente! - Promulgaban con convicción – É un perigo público. Naquel momento chegou
o alcalde
- É este o suxeito ?
- Si - Contestou o médico - Pois encérreo, e logo! Este singular home é unha vergoña para
a cidade
O edil sorría mentres exhalaba aquelas palabras, o letrado asentiu coa cabeza afirmado.
- O mellor lugar, o centro de reeducación.
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Unha situació n de corrupció n polı́tica sen restrició ns coñ é cese como CLEPTOCRACIA, termo que signi!ica literalmente "goberno por ladró ns".
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO

A corrupció n está á orde do dı́a no noso paı́s, sobre todo no caso dos polı́ticos, que utilizan a vantaxe que o
seu posto lles dá , un cargo pú blico, para obter bene!icios de xeito ilegal.
A corrupció n presé ntase e existe en calquera tipo de organizació n, onde os representantes se aproveitan das facultades que
ten para sacar bene!icio de xeito econó mico a todo tipo de persoas susceptibles á s sú as circunstancias e situació ns.
En moitas ocasió ns intentouse combater de forma legal, dando
poucos resultados e pero segue destruı́ndo a sociedade.
A corrupció n pode bene!iciar a empresarios, funcionarios amigos, mesmo a organizació ns ou a unha causa ou movemento polı́tico, econó mico, social ou cultural. Algunhas das consecuencias
da corrupció n son a erosió n da credibilidade e lexitimidade dos
gobernos, favorecendo a consolidació n de elites e burocracias
polı́ticas e econó micas. Reduce os ingresos !iscais e os recursos
pú blicos e revitaliza unha cultura de pandeireta, amiguismo e
roubo.
A loita contra a corrupció n é un dos campos aos cales a acció n
colectiva de todos é ú til, conveniente e absolutamente necesaria.

DE LEI
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS

A corrupció n chega moi lonxe, má is do que nó s pensamos. Rodé anos. Atrá panos. A corrupció n está moi arraigada
nesta, a nosa sociedade. A corrupció n está a orde do dı́a e cada
dı́a parece má is instaurada na forma na que se palpa.
E quen se da conta desta corrupció n?
Os medios de comunicació n dan conta destas prá cticas ilegais,
pero ollo, dependendo do medio no que un se informa sobre corrupció n, varı́a a forma de denuncialo, para uns medios de comunicació n é corrupció n e para outros medios son prá cticas
normais e xa moi arraigadas.
Incluso nas má is altas esferas de poder, coma no Tribunal Constitucional, que ten a obriga de coidar pola xustiza universal. As
decisió ns deste ó rgano mal chamado “democrá tico” deberı́an de
ser imparciais e non condicionadas pola independencia ou non
dos xuı́ces que o compoñ en.
E que nomea a estes xuı́ces?
O goberno, o que quere dicir que xa está n condicionados pola
cor de cada un dos xuı́ces, estes deciden se unha prá ctica ilegal e
considerada anticonstitucional ou constitucional. E é aquı́ neste
punto onde comeza a corrupció n ao má ximo nivel. Corrupció n pura e dura. Corrupció n e lei van collidos da man coma os namorados. Corrupció n e lei a mesma porcallada é .
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A PONTE DE RANDE
Por MARÍA PROL, ANA NIETO, TOMM
A ponte de Rande empezou a construírse en decembro de 1973 e inalizouse xusto oito anos despois
en 1981.
A autoestrada Coruña Vigo é a principal rama da AP-9 no seu paso por Pontevedra. Nas obras queren
ampliar un carril máis en cada sentido da ponte.
As previsións de colapso para un futuro próximo son mímalas que na actualidade, porque as entradas a Vigo seguirán sendo as mesmas e non variasen. E por outro lado habería que modi icar por
completo e tirar edi icios enteiros de vivendas en Vigo, pero optaron por expropiar terreos e casas en
Chapela. Vivir en Chapela é un caos porque o ruído xerado polo trá ico é insoportable e cando fagan a
obra aínda será peor. Vivimos metros da autoestrada, sabemos o que dicimos.
A ponte ten un impacto visual e ambiental para o ámbito pero cando se faga a obra vai ser bestial para o ambiente marítimo e aéreo.
Nos últimos anos o transito pola AP-9 foi diminuíndo debido a crise que estamos a padecer, esta fainos coller menos o coche, e o encarecemento das
peaxes, que ían quedar libres, fan que cada vez nos
resulte máis di ícil cruzar a ponte de Rande, recordar, por exemplo, que o tramo de Pontevedra a Vigo
custa 3.95 € ou Redondela a Vigo 0.95 €. No seu día
prometeuse que en canto a ponte estivese pagada
se eliminarían as peaxes, pois ben, hai anos que xa
está amortizado. Deberiamos afacernos a utilizar
máis o transporte público. Tería que haber máis
liñas de autobuses ao Peixoto, á suba da Madroa, á
suba do campo de fútbol de Chapela...
Presunto proxecto inicial, vaia vostede a saber como remata
A ampliación da ponte tamén afecta a máis de 200 a historia e o seu custo.
propiedades, entre elas vivendas, varios servizos
públicos, escola e centro de saúde, hoxe a maio de 2015, aínda non saben que facer co centro de saúde, os colexios, o pavillón deportivo, a igrexa parroquial e o cemiterio.
Na veciñanza recolléronse máis de 1200 irmas e quedaron en nada; despois de loitar e loitar, moita
xente non quixo ver o problema porque a eles non lles afectaba.
Co que vale e un presuposto de 173 millóns de euros, poderían facerse un montón de comedores sociais, moitas gardarías municipais, centros de día para persoas adultas, cursos de formación, novos
centros de saúde, colexios e institutos, ter uns servizos sociais competentes e moitas cousas máis.
Os veciños que teñen expropiacións pendentes están preocupados pola contía do que lles van pagar
por que sempre é de menos e o veciños teñen que volver refacer as súas vidas, en novas casas onde
non llas leve ningunha obra absurda, novas casas sen pasado.
Algunha xente de Chapela aínda non é consciente do problema da ponte de Rande e os problemas
que vai carrexar.
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DÍA A DÍA
Por JUAN ALVAREZ
Como cada mañ á levá ntome
e vou o bar, no que algunhas
veces está acendido o televisor, e fı́xome nas noticias
que dan sobre todo dalgú ns
polı́ticos, a maiorı́a deles está n corruptos como no caso
de Rodrigo Rato ou Angel
Acebes, Blesa, Francisco Correa, Francisco Granados,
Luis Barcenas, Alberto Ló pez
Viejo, Jesus Mesı́as Delgado,

Gines Ló pez, Jesus Sepulveda, Francisco Camps... Só son
algú ns dos casos de corrupció n e xa se sabe que esta
xente ten má is opció ns de un
dı́a estar na cadea e o dı́a
seguinte estar na rú a, non
como nó s que non temos onde caernos mortos.
Pero eu o que lles vou a contar e o que me pasa coas voltas no bar, xa que na maiorı́a
dos casos esquecen de darmas, ou tardan moito tempo.

Eu teñ o que estar atento, como cando teñ o que recoller
os cartos, para que non teñ a
que verme involucrado nunha corrupció n sen comelo
nin bebelo, polo que ando
“coa mosca detrá s da orella”.
Creo que a xente deberı́a andar má is pendente dun, ou
como dicı́a miñ a avoa, “uns
fı́a na roca e outros cagan na
mazaroca”

AMOS PERIGOSOS
Por YOLANDA IGLESIAS

Quero

contarvos

algunhas

cousas

que

fai

a

xente

neste

século

XXI.

A xente que pide, compra ou rouba por exemplo un can de raza pitbull, unha vez que os teñen adéstranos para matar ata convertelos en auténticos cans de presa. Fan apostas con eles para pasalo ben
mentres están en plena agresividade, pero se na devandita pelexa o can perde un ollo ou un tendón
das patas, os abandonan ou os matan. Con decisión apostan con eles e se non lles valen abandónanos. Vaia conciencia teñen algúns!
Os galgos úsanos xente que entende deles, e xente que non ten nin idea das súas características e necesidades. Moitos destes cans rematan abandonados, maltratados ou aforcados por ser vellos ou por
sufrir lesións que lles impide correr detrás dunha lebre.

Hai outra xente que só quere dedicarse á cría de cans de raza e así facer negocio con eles vendéndoos a través de internet ou simplemente en feiras ou mercados. O negocio dos animais!
Por desgraza moitos cans chegan a pasar por tres donos ata chegar ao que os entende, coide e quere.
Pero segue existindo moita xente que tratan e só pensan en gañar diñeiro facendo negocio con eles.
Porque se un can ten os ollos claros ou mala pel, ou é dunha raza ou outra pode ser que sexa mellor
ou peor can? Eu creo que o can sempre foi o mellor amigo do home e podemos aprender moito deles
así como eles aprenden de nós.
Pero sempre crin e sigo crendo que todo se move polo diñeiro.
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O BANCO VATICANO
Por DAVID WHITE
O Banco Vaticano estaba involucrado no branqueo de diñeiro de bandas e ma ias. Isto foi
posible porque a Cidade do Vaticano conta cun estatuto extraordinario e a institución inanceira está fóra do control
das autoridades italianas.
Á parte diso o Instituto para as
Obras de Relixión IOR viuse
implicado noutros casos de crimes inanceiros. Así, hai un ano
o banco intentou eliminar máis
de 200 contas sospeitosas de
ter sido usadas para transaccións ilegais.
Ademais sábese que non só os
delincuentes acudían a lavar o
diñeiro, senón tamén personalidades políticas moi eminentes de Italia e o resto do mundo. Hai uns anos o banco tivo
que pechar a conta pertencente
a Giulio Andreotti, a través da
cal realizara transaccións ilegais por un total de 60 millóns
de dólares con amigos e mecenas políticos.
A continuación facemos un repaso dos casos máis recentes
onde o Banco Vaticano foi salpicado por escándalos ou investigacións:
CASO SINDONA
Nos ano 60, o primeiro grande
escándalo sacode o IOR debido
á súa relación coa Banca Privata Finanziaria do banqueiro
siciliano Michele Sindona.
O IOR posuía o 24,5% desa
banca e a petición do papa Paolo VI, Sindona participa na modernización do banco vaticano
e é autorizado para xestionar
os investimentos estranxeiros
do país.
Poucos anos despois saen á luz
os vínculos de Sindona coa maia e os movementos de capital
entre o IOR e Sindona a paraí-

sos iscais. Derrubado o seu
imperio bancario e recluído no
cárcere de Voghera, o inanceiro siciliano morre a causa dun
café envelenado.
BANCO AMBROSIANO
En 1982 o colapso do Banco
Ambrosiano convértese nun
dos escándalos que máis ensombreceron as contas vaticanas. Trátase dun dos casos de
fraude máis grandes de Italia,
no que desapareceron case
1.300 millóns de dólares en
préstamos a empresas fantasma en América Latina. O Vaticano vese salpicado polo escándalo por proporcionar cartas de crédito para os présta-

CASO ENIMONT
En 1993, o escándalo de corrupción política coñecido como Tangentopolis en Italia e o
suicidio de dous investigados:
Gabriel Cagliari e Raul Gardini
polo
denominado
caso
Enimont, volve poñer os relectores xudiciais nas contas
do Banco Vaticano. Ambos os
dous, Cagliari e Gardini, tiñan
contas no Banco Vaticano.
CASO TEDESCHI
En 2009, Ettore Gotti Tedeschi
foi nomeado presidente do
banco vaticano e apenas un
ano despois, a xustiza italiana
abriu unha investigación en
contra de dous directivos da

Benedicto XVI
fala con Gotti
Tedeschi no
Vaticano en

mos.
Non obstante, o seu director,
Marcinkus, logra evadir a xustiza só grazas á extraterritorialidade da que goza a Cidade do
Vaticano. O Banco Vaticano
nunca admitiu ningunha responsabilidade polo colapso do
Ambrosiano. Pero unha comisión conxunta entre a Santa Sé
e o goberno de Italia admitiu
unha responsabilidade moral
na quebra.
En 1984, o IOR outorgou unha
contribución voluntaria aos
acredores do Ambrosiano por
406 millóns de dólares.
Marcinkus morreu en 2006 e
sempre proclamou a súa inocencia. A súa igura inspirou o
personaxe do arcebispo Gilday
na película "O Padriño III".
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entidade bancaria por violar as
leis italianas de lavado de diñeiro e levaron a policía a incautar 30 millóns de dólares
en activos do Vaticano en setembro de 2010. Esa investigación volveu poñer a entidade
no ollo do furacán. Dende
2007, as normas aprobadas
obrigan o banco a revelar a
identidade dos autores das súas transaccións.
Tedeschi asegurou entón que
se tratou de "un erro de procedemento" e que o banco non
ten "nada que esconder".

CARTAS AO DIRECTOR.
Por MANOLO TOMÉ BEN
Eu tiña catorce anos e ningunha experiencia no amor, pois como comparar as vaguidades da adolescencia co que aconteceu aquela tarde de chuvia no troupeleo do tranvía.
Subín o nove, na praza maior, coas pálpebras pegadas ao sono, transportando con dificultade unha carteira chepuda en libros.
Os asentos repletos, o olor das peixeiras na xardineira, os nenos colgados na parte tra-

seira e dous pasaxeiros agarrados aos brazos dos seus compañeiros na porta.
A multitude apertoume contra o cristal da ventá chorosa de chuvia.
Na rúa a xente corría, pisando a riada, zigzagueando entre os fragmentos de naves naufragadas, arrastradas polas augas, os sumidoiros abrían as súas bocas da auga empapada aos transeúntes, converténdoos en esponxas ambulantes.
Entón sentín un alento na orella, un leve rozamento no ombro e ao xirarme vino como o
que ve por primeira vez o sol. Ho! Eu Helena! Convertida en terra prateada orbitando
ámbito aquel sol de ollos azuis, traxe impecable e voz de regueiro.
Sentín que o meu corazón se paraba e a miña pel cambiaba de textura.
Os seus ollos percorríanme, tomando posesión do meu corpo, e a través dos meus ollos
encadeaban a miña mente na chama de Apolo.
Dous brazos musculosos asiron o meu talle e a súa boca bicoume facéndome caer nun
abismo gozoso. Entón un berro separounos. Lume! Fume, chamas e unha masa toleada
querendo escapar. Os máis fortes pisando os débiles, unha loucura do gran medo.
Alguén me golpeou dislocándome o brazo, e o xentío botoume á rúa. Vin o vagón arder
mentres o aire ulía a carne queimada, e caín inconsciente sobre o empedrado.
Espertei nun hospital dos arredores co brazo enxesado, e cunha dor insufrible na alma
polo que perdera. Afogueime en choro.
Cincuenta anos máis tarde, sígoche buscando, anhélote. Ti, a miña única esperanza!

PENSAMENTOS II

Por MANOLO TOMÉ BEN

"Para que necesitamos encantos, ogros, anxos e deuses se vivimos no
misterio. A planta abre a súa flor no prado, o Picapeixe atravesa o aire como unha frecha xoia e sae das augas triunfante, máis nós esmagamos a
flor e matamos a ave. Querendo disecar o misterio, sen comprender que
este é ceibe.
Adoramos deuses terribles ou levantamos templos científicos baleiros, sen
entender que a maxia da vida é o vento levando a semente paracaídas do
mexacán cara á eternidade. "
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SOLUCIÓN.
Por JOSE LUIS EZAMA FERNÁNDEZ
As veces a situación actual produce un franco desánimo, un xeito de repulsa a todo e a todos, un afastamento de cada un de nos de todo o que nos rodea, que inclúe á familia, aos amigos, á sociedade… E
sería moi fácil e se fai; descargar o noso “ánimo” para vivir tal como somos, na repulsa cara o que nos
ofrece moita xente a diario, na prensa, no faladoiro, nos paseos, e nos enganamos e descargamos todo sobre aspectos como a corrupción, sentíndonos dentro dunha tea de araña sen entender nada
máis.
Fai máis dun século falábase da crise do capitalismo, do sistema económico, político e social no que
vivimos nós. E se nos amparamos no máis fácil protestaremos contra a corrupción diste ou aquel, o
que rouba, o que gaña, e nós a traballar, a subsistir, a sobrevivir … e así morreremos ...
A actual sociedade está, digamos, coma sempre baseada no traballo …
Ante esta perspectiva sabemos que somos capaces de producir e vivir nun orden onde non existirían
explotadores e explotados. Se fóramos capaces de obter os medios máquinas,terras, servizos, administración,… para desenrolar as nosas vidas cun traballo ben remunerado que nos permitiría nunha
sociedade ben organizada por todos, aproveitar o que nos ofrece a natureza entre outras cousas as
materias primas para levar una vida en sociedade nuns parámetros de igualdade entre as persoas e
se é posible entre os estados.
Como? Hai varios xeitos e sempre sería discutido por todo o pobo e non só elixir nunha lista dos “ 40
principais”.
Hoxe en dia pódense formar cooperativas legalmente onde é necesario que os traballadores merquen por exemplo a nave e as máquinas e se repartirían os bene icios a partes iguais. E temos un caso máis cerca e necesario para a xente, como a artesanía non turística, a agricultura ecolóxica e sostible, a pesca …
O traballo social, o que se ixo sempre que da para comer, non explota a ninguén e é bene icioso para
cada un e a sociedade.
Outro sería socializar os medios; as máquinas, as terras, os servizos. E nos atopamos que o órgano
que representa á poboación é o estado. E este expropiando ou pagando sería o dono dos medios e se
traballaría para un bene icio non capitalista ou individual, senón, común dos traballadores, de cada
un.
Fálase e é certo, de corrupción neste caso, e hoxe en día medio mundo está así organizado, eu penso
que esta e menos ultimamente.
Se o traballo estivera ben pagado suporíamos que sería toda a poboación activa a que estaría facendo un traballo nunha actividade produtiva, precisa, solvente, satisfactoria, e un longo etcétera que
nos levaría a non deixar ocos no sistema produtivo e polo tanto na economía, que deixara lugar a uns
grupos designados.
Pero isto que dicimos non entra nas nosas perspectivas, nin podemos facer expectativas sen analizar
o sistema económico no que nos movemos; o capitalismo, un modo de produción herdado da desigualdade que ofrece a nosos ollos un comercio inxusto e cheo de favoritismos, onde nos poñen unhas
máquinas para extraer a materia prima en xeral de países pobres, tamén o son os máis achegados e
están xa explotados , alí son explotados... para chegar a uns medios de produción en poder en case
todo o mundo do capital onde hoxe a maioría da poboación do mundo vende a súa forza de traballo,
que o non ter nada que ver có que se compra, faino para sobrevivir a un sistema capitalista que busca a súa morte moral.
Ante este anacronismo, se paras ou intentas parar a túa actividade neste mundo convérteste nun indixente, un tolo, un marxinado. Outros organízanse para combater este sistema dende dentro.
Outros fan propaganda anticorrupción para sacar un apoio á súa nula actividade decisoria na sociedade.
E a solución non é un tiro nin un fusilamento , nin a violencia,
nin a utopía.
Millóns poñémonos a verba a ver si se resposta a ela mesma.
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LEI MORDAZA
Por MARÍA PROL REJO

A lei mordaza é a defunción, por parte do goberno, da nosa democracia; a ver se nos
imos decatando.
Esta lei ten quince apartados con ins censuradores. Si, CENSURA. Aquelas persoas que se manifestan
ou participan en reunións sen previo aviso, ou non autorizado serán perseguidas pola lei. A devandita lei contradí os principios básicos do tribunal europeo a favor dos dereitos humanos. Fundamentalmente está orientada contra a protesta cidadá e, como consecuencia, á disolución e control do pobo.
As quince accións penalizadas pola lei mordaza son:
Estas accións son consideradas leves, con multas de 100 a 600 euros.
Negarse a identi icarse. Que se vas sen o DNI xa te empluman.
2. Ocupar un inmoble sen o consentimento do propietario. Para rematar coa ocupación, se non
podes permitirte unha vivenda ou o seu aluguer a vivir a rúa.
3. Insultar a policía durante unha manifestación. Así as manifestacións converteranse en procesións.
4. Ocupar entidades bancarias. Para que te resignes o día que te embarguen a casa, vehículo ou a
vida mesma.
5. Ocupar a vía pública por venda ambulante. Non vaia ser
que afunda a economía dos máis ricos.
6. Consumir bebidas alcohólicas na rúa. Mellor nun bar que
sae máis barato retranca , ou na casa, así o problema do
alcoholismo xa non o vemos.
7. Escalar edi icios. Por si te caes.
Estas accións son consideradas graves, con multas de 601 a
30.000 euros.
8. Gravar a policía e facer uso das imaxes. Así xa non quedará testemuña visual das malleiras que reparten.
9. Manifestarse fronte ao Senado ou Parlamento autonómicos, se se perturba a seguridade. Para que os nosos representantes non teñan ningún susto ou se estresen.
10. Impedir un desa iuzamento. Se te deixan sen casa nin se
te ocorra protestar, caladiño moito mellor.
11. Negarse a disolver unha concentración ou manifestación. Que te quedes en casa, sentado no sofá.
12. Consumir drogas en lugares públicos aínda que non se
tra ique con ela. Así xa non existe o problema.
13. Solicitar ou aceptar servizos sexuais na vía pública en lugares onde haxa menores. En vez de
legalizar a situación ou buscar solucións, escondemos o problema.
Estas accións son consideradas moi graves, con multas de 30.001 a 600.000 euros.
14. Facer reunións en infraestruturas de servizos públicos. Traballadoras e traballadores públicos a manifestarse a casa de deus, que no voso traballo non podedes.
15. Celebrar espectáculos ou actividades recreativas que estean prohibidas por ordenanzas das
autoridades correspondentes. Prohiben concertos coa escusa de perigo por alteración do orde
público, cando en realidade non deixa de ser unha medida máis de represión. Todo o que vaia
contra corrente, prohibido, e á cultura e á liberdade ideolóxica que lles dean. Ver os casos de Def
Con Dos ou S.A.
Esta lei é un abuso por parte do goberno que nos manipula xunto co gran capital. Multas excesivas?
Por suposto, e co poder das forzas da orde, que se supón que están para protexer aos cidadáns. Agora
imaxinémonos unha lei así en Venezuela, estarían todos os medios de comunicación ladrando e metendo medo, falando dunha ditadura, pero non é Venezuela, é España, máis podre ca nunca.
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Obras faraónicas que no serven para nada.
Por exemplo o aeroporto de Castellón, construíuse para que tivera certo éxito debido a
cantidade de pasaxeiros que supostamente ía
ter. Pois ben, atención ao dato : ten máis empregados 37 que pasaxeiros para coller os
avións, que a día de hoxe non despegan nin
aterran. Dilapidar e máis dilapidar os cartos
públicos. Seguro que se todo este investimento foi para o construtor da obra faraónica.
Outro caso en Galicia: A cidade da cultura. Pero como digo eu a cidade do cemento. Canta
comisión por metro cúbico de cemento. Quen
ten un amigo, ten un tesouro. Pero cando un
amigo é pillado coas mans na masa deixa de
ser amigo a ser imputado por un delito, neste
caso económico e xa non é un tesouro. O tesouro levouno o antigo amigo. Que gran verdade. Así estamos.

AMIGOS
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS
Quen ten un amigo ten un tesouro. Que
gran verdade. Así é. A corrupción sabe moito de amizades. Porque os contratos das
grandes obras son adxudicadas a empresas
relacionadas co goberno ou a persoas próximas a este, ou sexa, a os amigos dos políticos de calquera partido xa sexan uns ou
outros. Porque a corrupción non é exclusivamente dun partido. Isto é unha practica
común, sobre todo neste país. Italia por
exemplo ten instaurada a “ma ia” na súa
sociedade e no sistema político, banqueiro
e xudicial, e parece que ninguén se queixa.
Aquí imos polo mesmo camiño. Falamos de
corrupción como se falásemos de cociña ou
de iloso ía sen poñernos de acordo sobre a
solución. Pois eu teño a solución a esta lacra e se chama transparencia. Con ela teríamos moito gañado e avanzado no tema da
corrupción.

AS COLECCIONS DO
24 M
Por JOSE LUIS EZAMA

FERNÁNDEZ
Co complicadas que están
as cousas hoxe en día é
di ícil facer números sen
relacionalos coa política,
para algúns estes números
se fan e desfán cunha arbitrariedade e un poder que
lle damos en ocasións como nestas eleccións. Eu xa
votei, decidín o meu voto,
aínda que cada vez paréceme que decida menos e
sobre todo no que o meu
voto decida. Hai quen nos
deu ánimos dicindo que a
decisión estaba no bipartidismo e que esta vez íamos decidir e o mellor a
cambiar. O mellor meu voto ixo algo a este respecto.
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Non é que todo está mellor
repartido agora pero o panorama político ten máis cores.
Non está a cousa para os que
coleccionan votos para os
seus ins e ambicións persoais, amparados en ofertas políticas, teñen que ser as necesidades da maioría e o respecto interese e solución aos
problemas das minorías, pero
non a satisfacción do que
sempre queira o poder e que
sempre o teñan unha minoría.
Non se trata tampouco dunha
colección particular de logros
por parte dun mesmo, de
manter os dereitos hoxe pisados , hai que artellar algo
entre todos que non sexa
unha colección de privilexios,
que vaia mais alá do que representa ir unha xornada a
votar, mais alá da vontade
individual sería anhelar e
buscar unha vontade popular.

A MULLER QUE VIVÍA DENTRO DUNHA BUGUINA
Por ANA NIETO
Un dous, un dous, un dous, tres catro cinco seis sete oito nove dez e repetición.
Dase era unha muller que vivía dentro dunha buguina, no mar e facía una vida normal.
Cociñaba, facía a súa cama, varría, etc… Vivía ela soa dentro da buguina pero a súa
razón de vivir, a que a motivaba, era facer exercicio. Tiña un ximnasio e todo tipo de ferramentas, ourizos de mar, algas, esponxas, peixe espada, golfiños, polbos, medusas,
una estrela de mar, etc.
O seu secretario que se chamaba Vico era un sereo que quitaba o salouco, louro de
ollos azuis, tiña una cola de escamas de cores relucentes e brillantes, moi bonita e estaba na entrada da buguina do dique. Tiña na súa mesa o peixe sapo onde marcaba as
entradas para pasar ao ximnasio.
Ela tiña o pelo izábache moi bonito e longo, ata a cintura e ollos grises e ben feitiña, fisicamente era unha muller.
Dase e Vico lévanse moi ben, el facía o seu traballo e ela o seu. Un día facía temporal
no mar, había moito movemento no fondo e a buguina de Dase empezou a dar voltas e
voltas ata que caeu nun remuíño. Vico axudouno suxeitando todo cos ourizos de mar,
os polbos e as estrelas de mar. O remuíño empurrounos e a tódalas cousas que levaban
ao seu redor. Pasaron tres días divagando
polo mar ata que a buguina parou e Vico espertou de repente.
-Onde estou?
E mirou para arriba, para baixo, cara o un
lado e para outro.
-Oh! Dase.
E foina a espertar. Ela estaba boca arriba,
baixo dun montón de estrelas de mar de distintas cores.
-Onde estou? Respondeu ela.
-Estas ben? Dixo Vico.
-Estou ben, e ti?
-Ben, tamén un pouco magoado.
Cando puxeron a buguina axeitada de novo
en acción a situaron ben cos ourizos de mar.
Entón miráronse un para ao outro sentándose e sacaron a caixiña coa merenda. Pasaba por alí un peixe espada e como que non quere a cousa, collérono, cortárono en rebandas e o trituraron, logo o untaron no pan e o comeron con tranquilidade. Sacaron
as medusas para obter máis luz e descubriron que as ostras foran forzadas e lles levaran todas as perlas.
Chamaron ao inspector xefe Chandler que era nin máis nin menos que o peixe globo.
Vico deu tódolos datos e detalles ao inspector, mentres, Dase falaba co subalterno peixe
gato en tanto os golfiños seguían o rastro dos ladróns. Dase, Chandler e Vico seguían
en fila india ao subalterno peixe gato que seguía á súa vez os golfiños. Nun momento
quedaron todos pasmados, habían encontrado ao ladrón. O ladrón que provocara o remuíño e o volteo da buguina. O subalterno peixe gato collera a anguía eléctrica, culpable de levarse toda a enerxía marítima, as perlas e as mazaduras de Dase e Vico.
O peixe gato e o peixe globo, detiveron a anguía eléctrica, levándoa aos confíns do océano. Dase e Vico fixeron unha festa na buguina, onde todos os peixes estiveron convidados, non faltou nin o apuntador!!
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A CIDADE DOS TRES DRAGÓNS D´AUGA
CAPÍTULO III
Por MAOLO TOMÉ BEN
(Ven d´A Voz de Lenda nº 29)

Á alba, Aqui acompañoume á parada, deume a súa dirección e cun bico longo despedímonos. Tan pronto saímos da cidade a neve volveu tomar o seu dominio e con ela trouxo o inverno do mundo de Afuera, mentres o pensamento volvía unha e outra vez a recrear cada minuto pasado naquel primeiro día na Cidade Dos Tres Dragóns d´Auga.
Ao entrar na estación de autobuses encontreime cun mare magnum de xente pintoresca e co meu antigo profesor de matemáticas Don Claudio, alcumado O Sebero. Home
enxoito de pensamento rápido, a pesar de rozar xa a centena co que manteño unha tenra amizade. Ao que non desvelei o descubrimento da cidade. Pois como podería crer que
apenas tres cuartos de hora de onde nos atopábamos, aterecidos de frío, reinaba un clima tropical para delicia dos xibóns e de máis reis das árbores.
Tomamos un café na pastelaría máis próxima. El devorou seis pasteis recheos de xelea
de
grosella,
mentres
se
divertía
ensinándome
xogos
matemáticos.
Despois despedímonos, fun para casa, tomei unha ducha e metín os meus cansos

A cidade d´Os Tres Dragóns d´Auga.

membros baixo as mantas, ao pouco durmía a pesar dos mil sons sórdidos desta cidade
industrial.
Soñei que paseaba, xa sabes con quen, por un xardín de serques, míticos seres do meu
mounstruario particular (árbores con madeiro de escamas de serpe e ramas ondulantes) todos frutificaron á vez e o aire encheuse cos seus froitos voadores con forma de pelicano branco, que se dispersaron en todas as direccións. Voarían ata encontrar un lugar propicio e logo rematarían co seu pico-bolsa enterrándose profundamente para enquistarse ata que as chuvias fixesen xermolar outro fermoso serque.
Así, pracida, pasou a noite, pola mañá espertei coa música do meu veciño Gustavo que
baixo un anello salgueiro chorón compoñía cancións seguindo a danza do vento entre
as ramas.
Despois imitei aos ingleses tomando un rotundo almorzo e por último vestín un traxe
apropiado para o trópico, cubríndoo cun abrigo de chinchilla, pois o mundo de fóra ten
as súas propias leis climáticas.
(Continúa no nº31 d´A Voz de Lenda)
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A MIÑA ALMA XEMELGA

A NENA ROSA SENTADA

Os anos pasan
eu sigo na túa busca
erro tras erro
complican teu encontro
os anos pasan
e sigo só
aínda que sei
que o fin Chegará
o día do noso encontro.

A nena rosa sentada
sobre a súa saia
como unha flor
aberto un atlas
como a miraba eu
viaxar dende o balcón meu
seu dedo branco veleiro
dende ás illas Canarias
ía a morrer ao mar Negro
como a mirase eu
morrer dende o balcón meu
a nena rosa sentada
sobre a súa saia
como unha flor
pechado un atlas
polo mar de tarde
van as nubes chorando
vermellas illas de sangue.

DAVID WHITE

VIOLENCIA
Douche a man
rexéitasma
douche un bico
lávaste a cara
douche a miña axuda
rexéitasma
fáloche
me clavas unha puñalada
ámote
e aprovéitaste de min.

DAVID WHITE

Quérote
e ti tamén.
Porque o merezo
amar demasiado para ti
quererse os dous
estamos feitos o un para o outro
doucho todo
e me pegas na meixela
isto é violencia
maltrátasme
maltratoume
con estas palabras.
PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
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CAMIÑO

BAOBAD

Camiño coma un sendeiro
dentro dun caldeiro baleiro
e no teu recendo deixas aroma
rico olor a pétalo de flor
cando fai calor as praias
énchense de xentes
distintas cidades e lugares
camiño, ti sabes a vida
e no espazo do tempo vas creando a vida
dende lonxe e mirando
sempre á fronte sen distraerte
camiño, onde ti vas, eu vou
porque sen ti, eu non vivo
sen o teu vivir de sempre.

Cantos días teñen pasado
canto noites atardecidas
cantos sonos irán vindo
sen duras eivas de esquecemento.
Un sen sal na panadaría
unha árbore que dá medrado
un animal tenro veludo
un petisco de melancolía.
ALEIXO RODRÍGUEZ MANCHÓN

DAVID WHITE

TULIPÁN
Es unha flor que
vai cunha cor
vestido de sabor
tulipán ti es pan
eu sen ti non sei
diferenciar a vida
da luz do día
e se te vexo
penso nun desexo
e é ese desexo
o de estar ao teu lado
como se foses un xeado
nun mes marxinado
que faría sen a túa sabedoría
e sen a túa camaradaría
doura ti e o meu corazón
que non é de motor de camión
se non dun gran león.

VIAXE DUNHA VIDA
A vida é unha viaxe
no pasado, presente, futuro
viaxar gozando da vida
a vida é un reloxo
cada hora, minuto, segundo
temos unha vida viaxe
se controlas a viaxe da vida
todo será fermoso
atópaste de ledicia
transcorre a viaxe
transcorre a vida
viaxa a vida na felicidade
na felicidade vida de viaxe
finaliza de ledicia a viaxe da vida.
CARLOS TORRADO

DAVID WHITE
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COMO COMER

TI
Falo ao vento
do meu lamento
da miña congoxa
algo molla, a miña fronte.
Da miña estabilidade
dá máis felicidade
dicir unha vulgaridade
máis vale rapidez que idiotez!
Son humano
cometo erros de mil cores
tan graves
como neste instante.
Falarei ao meu amante
da miña tristura
moi diluída
moi frecuentemente.
Espirei a túa face
sen falar!
Mirarme o embigo
falando contigo
porque es o meu amigo
eu quero vivir contigo!

Non ser coma eles non é doado
é como facer dun círculo un cadrado
quen lle da de comer ao parado
como facer e desfacer
para que todo o mundo teña de comer
e moitos para iso se van corromper
e nunca se van a deter
por moitos obstáculos que lles vaian poñer.
JAIME VIQUEIRA VEIRAS

UN PAXARO CANTA.
Canta un paxaro, non sei onde
ferve pola túa alma sempre en vela
que entre os soldados escóndese
seu canto encanta e desvela.
Escoita, canta felizmente
non sei dende que rama
máis é noite e día eternamente
sábado, domingo ou semana.
Que dicir do paxaro que ama
a súa transformación milagreira
da alma que canta na rama
de amor no ceo e o ceo na roseira.
Ave do soldado é amor
a rosa é menos fermosa
por min só paxaro de cor
ave azul xa non se amosa.
Azul que entre o peito chora
fai que escoite a túa doce canción
funesta metralladora que rexente na distancia
sementan astros coa súa canción.

PATRICIA COGOLLUDO DE OYA

Vai así a noite
vai así o día
amor azul, como meu corazón
eternamente noite e día.
DAVID WHITE
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CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN, MALDITA PERDICIÓN
Neste mundo existe a maldade e a corrupción
por iso debemos de estar alerta e poñer atención
corrupción, corrupción, maldita perdición.
Billetes verdes e morados, subtraídos e roubados
rematan coa dignidade e a honra por ser tan desexados
corrupción, corrupción, maldita perdición.
Deixar todo de lado por un posto desexado
para o teu curmán ou teu irmán
non fai máis que resaltar a inxustiza dun tirano
corrupción, corrupción, maldita perdición.
Está na nosa man rematar con esta avaricia
e conseguir a liberdade e a xustiza
conseguir que un corrupto devolva o roubado
considérase un logro que poucas veces é dado.
corrupción, corrupción, maldita perdición.
BRAIS LOURIDO MARIÑO

CHOVE SOBRE O CAMPO VERDE
Chove sobre o campo verde
que paz a auga ábrese
a herba de novembro e de pálidos diamantes
apagase o sol da cabana
na horta mirase o prado
máis verde e mais fermoso
máis bonito que antes
chove chopos brancos
póñense negros os pinos
afástanse todo está gris
melancólico naufraxio
e no Cáucaso doente
emerxen vagas claridades
coas cores rosas, malvas e amarelas
de sedas e de cristais
mira a choiva sobre o campo verde
que tranquilidade
dende o aire veñen aromas mollados
de violetas outonais.

SESTA
Sesta que despois de cada comida
fas ter un pequeno tempo de lecer
as veces queres deixarnos
ata o mesmo amencer.
Sen ter nada que facer
es unha relaxación
nun momento de comunicación
que simplemente te leva
ao mar profundo dos recordos desordenados.
DAVID WHITE

DAVID WHITE
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Este ano a Asociación Lenda cumpre 20 anos e con tal escusa fai menos dun mes fomos convidados a dar
o pregón que dá inicio á Festa da Coca, toda unha honra. A continuación volo presentamos de maneira
completa.

FESTA DA COCA 2015
PREGÓN
Boas tardes ás persoas de Redondela e a todas aquelas que vos acercades hoxe ata aquí para dar comezo a
esta festa tan entrañable e emblemática como é a “Festas da Coca”.
A min, Fran Somoza, Presidente da Asociación Lenda, déuseme a oportunidade de formar parte deste pregón das festas, e vouno a aproveitar en primeiro lugar para agradecer a Vila de Redondela a colaboración
coa Asociación Lenda e a súa aceptación ao longo de todos estes anos.
O 10 de xaneiro de 1995 abriu a súas portas o Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral Lenda coa
máxima de “manter sempre as portas abertas”, no mesmo ano 1995, o 27 de xuño, celébrase a asemblea de
constitución da Asociación de Familiares e Enfermos/as Mentais Lenda. O noso Centro de Rehabilitación,
ao longo destes anos, realizou os cambios que os tempos nos esixiron.
Actualmente realízanse múltiples programas nos que se realizan actividades moi diversas: restauración de
mobles, formación de adultos, psicoeducación, promoción da autonomía, a revista “A Voz de Lenda” e actividades deportivas: tenis, ximnasia, piscina, fútbol sala, chegando a ser incluso campións galegos nesta
última disciplina en varias ocasións.
Temos tamén un Centro Ocupacional no que se realizan actividades prelaborais e se elaboran diferentes
produtos que habitualmente se ofertan nas distintas feiras de artesanía da vila. Contamos tamén con un

módulo-piso onde se levan a cabo actividades do programa de promoción da autonomía, no cal se traballan
as habilidades da vida diaria.
Mantemos un programa de atención a persoas con enfermidade mental no Centro Penitenciario de A Lama, un grupo de 50 persoas é atendido por persoal de Lenda para paliar na medida do posible a grave situación do que xa poderiamos empezar a denominar como os novos manicomios, aquí reside un dos grandes
problemas sociosanitarios que só se atende dende Asociacións de Familiares como a nosa.
Quero recordar como presidente da asociación Lenda a tódolos presidentes que me antecederon, recordar a
tódolos membros que dende a primeira ata a última directiva traballaron por Lenda, quero tamén recordar
a tódolos usuarios, os que agora están e non deixar de lembrar aos que faleceron e nos deixaron. Recordar
tamén as familias que deron os primeiros pasos da asociación e felicitar as que hoxe en día loitan dende a
Asociación, lembrar aos profesionais que levan a cabo o seu impecable traballo cos usuarios, recordar os
que foron pasando e deixaron a súa pegada, en resumen, recordo e homenaxeo a todos aqueles que mereceron estar neste balcón hoxe e que nós temos a honra de representar sen esquecernos de ningún deles.
Non quero deixar este balcón pola responsabilidade que me toca, sen solicitar das autoridades municipais,
autonómicas e estatais un verdadeiro esforzo por cumprir coa responsabilidade que como gobernantes lles
corresponde, para que atendan como é debido a tódalas persoas con enfermidade mental, pois na medida en
que isto se consiga, estará reflectida a talla de gobernantes de todos aqueles que teñen como obriga loitar
polas necesidades da poboación.
Remato a miña intervención e dou paso aos meus compañeiros de Lenda e de pregón que son: Jaime Viqueira, José Angel Bemposta e Benjamín Nogueira que seguiran lendo a continuación do noso pregón.
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1. Boa tarde, agradezo ao concello de Redondela e a Lenda a oportunidade que me brindan de ler o pre‐
gón das festas da Coca do 2015.
1. É unha responsabilidade que acepto con gusto esta de representar a tódolos compañeiros que forma‐
mos Lenda e dirixirme a Vila de Redondela.
1. Boa tarde, é un orgullo para min estar lendo este pregón, nunca imaxinaría na miña vida que algún día
sería o pregoeiro da Festa da Coca.
2. Este pregón é especial para a asociación Lenda porque celebramos o 20 aniversario coas portas aber‐
tas.
2. Levamos 20 anos abrindo o noso balcón para que as persoas de Redondela puidesen ver a Danza das
Espadas que se bailaba na nosa querida praza.
2. Levamos 20 anos mirando pasar a procesión do corpus pola nosa praza de Reveriano Soutullo.
3. Levamos 20 anos loitando contra os nosos dragóns como antes loitaron os mariñeiros contra a temida
e furiosa Coca.
3. Levamos 20 anos batendo as espadas contra as adversidades do destino, contra as que nos revelamos.
3. 20 anos protexendo doncelas das garras de tódalas cocas do mundo.
4. 20 anos nos que as nosas familias nos ofrecen o seu lombo como fan as Burras para facer bailar as Pen‐
las.
4. Levamos 20 anos entre mariñeiros danzantes, burras, penlas e cocas.
4. Levamos 20 anos danzando como fan as penlas para fuxir das trampas diarias.
5. 20 anos de camiño que ata aquí nos trouxo, 20 anos mirando pasar peregrinos pola nosa porta.
5. 20 anos de peregrinar sen movermos da vila, 20 anos aínda que non o pareza pasando e camiñando.
5. 20 anos mostrando o camiño certo a todos aqueles que se equivocan.
6. Levamos 20 anos polas rúas desta vila coa xente da vila, coa vida da vila dando o mellor que temos e
recibindo o mellor de vós.
6. Estamos aquí por vós, porque si, porque queremos e porque xa é hora de mostrarnos tal como somos.
6. 20 anos querendo ser e sendo cidadáns que axudan a construír un pobo.
7. Ocupamos este balcón porque as autoridades nolo pediron e aquí estamos.
7. Ocupamos este balcón, porque esta é a mellor das oportunidades de agradecer a todas e cada unha
das persoas da vila o seu apoio.
7. Ocupamos este balcón, porque cremos ser merecedores de estar aquí.
8. Deixaremos este balcón sabendo que hoxe empezan outros 20 anos de camiño.
8. Deixaremos este balcón facendo sitio para que outros o ocupen.
8. Deixaremos este balcón contentos pola vosa atención e escoita.
9. Deixaremos este balcón de todos para que nun futuro, aqueles que se esforzan o ocupen co mesmo
orgullo que nós.
9. Deixamos este balcón do mesmo xeito que o atopamos, pero contentos e orgullosos de ser escoitados.
9. Deixamos este balcón para que os nenos e nenas que hoxe nos escoitan revivan este recordo sendo
eles os que se dirixan a vila de Redondela.
10. E para ir rematando, queremos seguir contando coa vosa comprensión e apoio.
10. Queremos seguir tendo un lugar na vosa vila, na vosa comprensión e na vosa solidariedade.
10. Queremos seguir sendo parte importante, activa e solidaria da vida comunitaria desta vila.
11. Por que falamos no nome de: Manuel, Antonio, José Angel, Avelino, Juan, David, Patricia, Alfonso,
Alfonso e Alfonso.
11. Brais, Eduardo, Óscar, Graña, Xan, Ana, Paredes.
11. Ada, José Luis, Aurelia, Oscar, José Antonio, Antón, Rafa, Da Rocha e Javier.
12. Peleteiro, María e María, Luz, Enrique, Jaime, Jorge.
12. Quino, Manolo, Rosario, Victoria, Rosa, Cristina, Miguel, Joaquín, Espe e Angeles.
12. Baltasar, Sara, Angel, Ventura, Marco Antonio, Berto, Yolanda, Elisa e a todos aqueles que un día pa‐
saron por Lenda e foron indispensables.
E sen mais por hoxe, compañeiros e compañeiras redondeláns, berrade con nos:
Que empece a festa!!!!
Que viva a santa Coca!!!!
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FALCÓN

COMPAÑEIROS MEUS!

Falcón que voas co corazón
entre un camión
de miles de razóns
cando ti vas polo ceo voando
a xente vaise espertando
do seu sono profundo
e cando chegas
ao límite das túas forzas
ides deixando
que te leven as túas ás
reais pero non falsas
sempre cores verdadeiras
das túas ledicias.

Pídovos perdón
teño o corazón de xeo
a cabeza quente
e o corpo quebrantado.
Esta ignorancia miña
esta suculenta fame
esta alma miña
que de frío debátese.
Téñovos en confianza!
Por ser tan bos cada día
douvos a man
e un bico na meixela
algo teño de pilla
secuelas tristes
pegada na aura miña.

DAVID WHITE

Ámovos! Que marabilla!
Espero que non se murche
esta margarida
algo que me irrita
é que non sexa amiga miña
esa tenra flor
a que teño tanta manía.

MADRUGADA

Adóroos benditos meus!
Por vós daría a vida!

Madrugada de xuventude
madrugada de noite
madrugada fermosa
no firmamento estrelas
luz da lúa chea
pasa o temo, o reloxo non para
madrugada de viaxes
madrugada de corpo mallado
abre o día coa primeira raiola
todo brilla ao redor
madrugada fermosa
madrugada de noite
madrugada de xuventude.

PATRICIA COGOLLUDO DE OYA

CARLOS TORRADO
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SOIDADE!
Soidade!
Que es unha corrupta.
Soidade!
Que aniñas nas persoas.
Soidade!
Que angustias.
Soidade!
Que esperas.
Soidade!
A quen esperas.
Soidade!

VIVA A REPUBLICA INDEPENDENTE
DA TÚA CASTA
(Onde cabe Deus cabe o Rei)
Apurade as pastillas pretendo
xa que me tratades así!
Hai de ti doente
se osas rebelarte!

ANA NIETO

NUBE

Que non pertences á súa casta
el di que estás na súa causa
que te sirve de espello
na moeda dun euro.

A nube ven cargada
de choiva cando
esta é negra
e é escura.

Altísima debe ter a autoestima
para estar por enriba de ti
pero, pero isto que é …?

Vai soltando auga
até mollar as rúas
e deixar un panorama
frío e nubrado.

Que ven e vai
como as consultas e non hai máis
como as preguntas e xa está.

Cando é día
a nube é branca
cando é noite
a nube é negra.

Que ven e vai
como denantes pola graza de Deus
como o que algo espera porque loita.

O sol cóbrea
durante un largo tempo
e vai soltando
soños de esperanza.

Que ven e vai
como a República Independente da túa causa
como se esta puidera estar
mancada por un estigma
ou unha metida de pata
onde caben outros caibo eu!

Como se fose día
como se fose noite
danza, danza morriña
de grande esperanza.

JOSE LUIS EZAMA FERNÁNDEZ

DAVID WHITE
31

O PEITO

TI

Aquí cesa o clamor, xa nada canta
aquí o silencio o seu entorno imprime
só o peito nevado é tan sublime
de pé pode servir a gorxa
xa coma as albas levantase
ou como coas tardes deprimirse
o seu feminino de día encántame
co seu esplendor de escuridade redime
o ritmo do humano el o condensa
cofre é de aquilo que a mente pensa
dende a eternidade gardase moi breve
se o corazón ofrecese a esa altura
respira nesa cima a tenrura
distinguise o furor sobre esa neve.

Falo ao vento
do meu lamento
da miña congoxa
algo molla, a miña fronte.
Da miña estabilidade
dá máis felicidade
dicir unha vulgaridade
máis vale rapidez que idiotez!
Son humano
cometo erros de mil cores
tan graves
como neste instante.
Falarei ao meu amante
da miña tristura
moi diluída
moi frecuentemente.
Espirei a túa face
sen falar!
Mirarme o embigo
falando contigo
porque es o meu amigo
eu quero vivir contigo!

DAVID WHITE
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TRISTEZA
ESQUECELO

A tristeza é unha destreza
sempre pensamos na pureza
pero non sempre ten razón
quítanos o que máis queremos
aínda que sexan animais ou seres queridos
sen a compañía do seu dono
non están sempre ao teu lado
non atopan solución
e as veces é mellor non seguir no camiño
no presente, no pasado ou no futuro.

Imos pensar
como un vago recordo
se queremos esquecer
dos seus moitos anhelos
un daiquiri na almofada
unha vida moi viaxeira
un cadelo de Bordeos
que me ilumina de esgueira.

DAVID WHITE

ALEIXO RODRIGUEZ MANCHÓN
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SOMOS O QUE O VENTO
NON LEVOU

ATOPAR A AMIZADE
Non sei como se consegue ese sono
no que todos somos amigos
non teño nin idea, se os teño
amigos a fin de contas.

Somos unha parte da historia
que queren esquecer
xeración sesenta e seis
o tempo pasado deixádeo estar
onde vivía miña amada música
somos o que o vento non levou
non temos nada que reprochar
onde o mundo é pequeno
ningunha batalla gañada
un futuro sen futuro
somos o que o vento non levou
no vento a súa voz gravada
os amigos xa non están
ninguén ocupará o seu lugar
enterraron as súas guitarras
na gaiola do silencio
quedou gravada súa fotografía
no día que se foi a súa ledicia
comezamos a perder o tren
somos o que o vento non levou.

É difícil madurar, esa cuestión
perdura a sensación toda a vida
e decátome diso
sería interesante conseguir esa amizade.
Coa miña boa vontade
pero non existe ningunha facilidade
compartir é bonito
ata certo punto.
Porque non me serve de nada
só créanse conflitos
onde non hai educación
tampouco seriedade.
Hai que amar os demais
como a ti mesmo
iso é efectivo
e ante todo gratificante.

CARLOS TORRADO

Pero non se cumpren os meus sonos
nin aínda que pasen cen anos
outros mil como di a canción
quedo chea de satisfacción

COR

Cando o que vallo son eu
e o meu outro eu o meu alter ego
todo funciona cando usamos o cerebro
cara a algún traidor
que só nos quere amolar
a vida de cheo e moi punzantemente.

Cor es unha luz
fai ver as cousas de diferente forma
cor dásnos calor
es un miradoiro
dentro dun vixiador
cando vas aos paus
leñador rompe os troncos
de repente non atopas ocos
para seguir na loita
polos teus soños.

Así que hai que levantarse
deseguida do chan!
Subir eses chanzos e chegar ao amor
telo presente co corazón latente.

DAVID WHITE
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EVERYTHING WILL BE FINE
TODO SAIRA> BEN
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS
“Todo sairá ben” esta frase tan nomeada nas películas é todo un paradigma de como tranquilizarnos ante unha situación de perigo ou medo.
Esta frase estase a usar como receitas dos nosos
gobernos e digo dos “nosos gobernos” sexa o
madrileño, o galego ou o local para facernos tragar coa cantidade de recortes en tódolos servizos que debe prestar un goberno cos cidadáns.
Todos estes mandatarios nos regan os ouvidos
con falsas promesas de que o país vai mellorar
cada día e eu non vexo por ningures estas mellorías ou progresos dos que falan. Cada vez o que
hai e mais desigualdade entre as clases mais altas e as mais baixas. Pero tranquilos que como di
“o noso presidente” do goberno central ou noso
narco-presidente autonómico, ou o noso alcalde

“todo va a salir bien”. E digo “todo va a salir
bien” porque ningún dos tres presidentes, galegos, falan ou escriben en galego. Porque si non
tería que dicir “todo sairá ben”. Pero non queda
tan fermoso como nas películas onde todo está
calculado. Estes gobernos teñen todo calculado,
porque a melloría do país vaise producir cando
300.000 xubilados morran polo que non haberá
que pagar máis pensións por certo, míseras
pensións , ou que a xente integrada na lei de dependencia queden supeditadas ao seus propios
recursos. Entonces as arcas dos estados Galiza
ou España volveran aos tempos pasados. Con
estas ideas está claro que o país vai fomentar o
emprego despois de pasar e mellor vida preto de
un millón de persoas entre pensionistas dependentes , pero a min as contas no me cadran. Non
pasa nada.
Por iso te digo: Everything will be ine, my
friend! Porque isto é unha película.

ANOS DIFÍCILES

MENTIRAS
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO

Por ANA NIETO

Un ilósofo alemán dixo: “O que me preocupa
non é que me mentiches, senón que, de agora
en diante xa non poderei crer en ti”. Desta frase aprendemos, que si mentimos deixarán de
crer en ti. A mentira provoca descon ianza e
receo.
Martín Lutero dixo: “Unha mentira é como
unha bóla de neve, canto máis roda máis grande vólvese”. Desta frase podemos deducir, que
canto máis mentes, máis grande son as mentiras. O mellor é non empezar dicindo mentiras
e ser o mais sincero posible.
Aristóteles dixo: “O castigo do embusteiro é
non ser crido, aínda cando diga a verdade”.
Desta frase podemos deducir, que a un mentiran xa non se lle cre, aínda cando diga a verdade.
Para rematar un refrán popular di: “Cóllese
máis rápido a un mentireiro que a un coxo”.
Isto quere dicir, que as mentiras tarde ou cedo acaban por descubrirse.

O diñ eiro todo o corroe neste mundo. Todo o
poder o ten o diñ eiro, ningué n é nada, non
hai poder sen cartos. Co diñ eiro consé guense
cousas boas e cousas moi malas, leva a xente
a cometer barbaridades, os cartos fan que un
perda a testa. Os estados cometen atrocidades, animaladas. Nada má is, non quero repetirme e preferirı́a que re!lexionemos para
que non se volva a producir o sufrimento de
milló ns de familias, estas son as que pagan as
consecuencias do “todo pola pasta”. A corrupció n esta en todos os lados do mundo.
Entre todos temos que pensar, falar e actuar
para que este mundo sexa má is feliz, igualitario e mellor dı́a a dı́a. Tal vez só ası́ saiamos
desta focha na que nos vemos afundidos. E a
é tica, a moral, a igualdade, a liberdade e a paridade consigan ser a base que sustente a nosa sociedade. Lembra! Só entre todas nó s
conseguiremos darlle a volta a esta situació n.
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FILOSOFÍA DE ANDAR POR CASA
MUNDOS INFINITOS
Por OSCAR GIL
Din os teóricos que podería haber un número infinito de universos, a maioría serían
moi distintos o que coñecemos, uns tal vez con sete dimensións, ou tan so sexan unha
sopa de plasma uniforme, pero habería outros case idénticos, con pequenas diferenzas,
isto me leva a unha reflexión
ou conclusión, de que existen
outros e separados pola distancia de un micron, unha distancia intransitable, sen posibilidade de contacto entre eles,
cada un cunha consciencia
propia, descoñecendo a existencia dos demais, illados nos
seus planetas. É neste subconxunto, no que existo, onde
son todo, rei e vasalo, erudito e
analfabeto, incluso quen sabe,
un mutante.
Ou acaso pódese viaxar entre
estes planos, non fisicamente,
se non coa alma, talvez as experiencias oníricas, aquilo que
chamamos soños, sexan outras realidades de nos mesmos,
nas que algo do noso ser atravesa esa ínfima distancia que
nos separa, podendo percibir
unha vida alternativa.
E de todos eses mundos, neste, é no que son consciente de
min, no que me tocou vivir,
onde son desgraciado, só me
queda un consolo, podería ser que moi preto de onde me atopo, outra versión de min é
unha estrela de rock, un premio Novel de física, ou un astronauta, e nos meus momentos de descanso, ao mellor, poida vivir grandes experiencias, inda que non as recorde.

TIC TAC
Por MARIA PRIM
E así era cada día.
A soidade daquela cela cristalizada dábame ansiedade pero non tiña outra cousa que facer que espe‐
rar a miña morte chegase. Algunhas veces xa a crera notar, pero pronto volvía revivir.
Cada anaco pasaban dous
homes á miña beira. O
primeiro; alto e moi delga‐
do, pasaba polo meu
lado cada minuto. O ou‐
tro, tamén alto, pero
máis repoludo, cada hora.
Facíano para controlar os
meus
movementos.
Tiña que dar 24 pasos ao
día, sen descanso. 720
ao mes e 8760 ao ano.
Non podía dar máis,
pero tampouco menos.
Era unha cruel nora do
destino. Por que eu? Por
que me meteron neste
horrible cárcere de cristal.
Miraba ao mundo exte‐
rior. Máis alá deste círculo, esta espiral de movemento sen sentido chamada tempo.
Tic, tac, tic, tac...
Asinado: A agulla das horas.
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A AULA
Por PATRICIA COGOLLUDO DE OYA
Seino, despois do exame fóronse en escorrentada, os alumnos, meus compañeiros, berraban e berraban fóra como descosidos, eran estupendos, fantásticos, marabillosos,
formidables, sensacionais, baixo unha máscara de irrealidade.
Porque eu os endeusaba cada vez máis e aínda enriba os quería con consideración, gran
devoción.
As alumnas eran guapas, belezas erguidas sorrintes, gozaban dunha gran simpatía pero
non me consideraban a súa amiga, a caso unha compañeira? Era o que máis me doía,

non compartiamos nada. Que sei eu! Só a aula onde daban as clases de inglés.
Así realmente era a cousa, só un ola e un adeus para despedirme, sen máis preámbulo.
Faltaban a clase algunhas veces, pero sabían máis ca min.
Tamén eran máis novas e máis espelidas ca min.
De momento emociónome de alegría, nada sei da tristura, que embaza o meu corazón,
medio moribundo de emoción.

A CORRUPCIÓN DA “BOLERIA INDUSTRIAL”
Por ANA NIETO

Mírame, non me mires!
Mírame, non me mires!
Así fan a maioría dos ollos espertos das bolerías
corruptas do ser humano. Entran con presa, ve‐
loces, como se foxen un coche de carreiras. A
maioría da xente témenas porque inchan os
bandullos divinos das persoas.
Corren e deslízanse por esa gorxa a esa traquea
a cen por hora. E chega á corrupción do estóma‐
go onde se alixeira nun momentáneo e vago
por que?
A corrupción da bolería chega a tantos extre‐
mos que afectan a todo o mundo imaxinable.
Ricos, pobres ou do medio . As fábricas miran
con bos ollos a súa corrupción de bolería, miran cara a xente, pero en especial cara os más cativos,
contemplando sempre a súa corrupta bolería.
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CORRUPCIÓN E OLIMPIADAS
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS

“O importante é participar”. Este é o lema dos xogos olímpicos e é moi certo. Pero este
lema trae moita retranca. Para min valería pero para os deportistas non lles vale esa
máxima. Os deportistas teñen a ilusión de participar nunhas olimpíadas pero o que queren cada un
deles e gañar a medalla de ouro. Ouro como o que afanan os dirixentes do comité olímpico internacional co que enchen as súas contas nos paraísos iscais que se encontran nos países máis exóticos
do planeta. Estes dirixentes son os que teñen que decidir qué país vai ter a sorte de organizar uns
xogos olímpicos que traen consigo obras faraónicas nas que se inverten miles de millóns de euros
dos que unha “pequena” cantidade vai parar ao peto destes representantes e mailas empresas que
constrúen as instalacións deportivas coa escusa de
que o país an itrión vai avanzar cara un estado coas infraestruturas máis modernas e que despois
pasan a ser inutilizadas. Por iso digo: O impor-

tante é roubar.

CORRUPCIÓN NO DEPORTE
Por DAVID WHITE
Hai moitos casos de corrupción no deporte, ás veces pensamos nos deportistas como persoas de elite que dan os seus países medallas, trofeos e títulos
pero iso só é propaganda publicitaria só fan referencia aos clubs ou ás súas seleccións, os futbolistas como Cristiano Ronaldo ou Messi cobran unha
chea de cartos por tempada e o caso é que teñen
contas fora do deporte e metido diñeiro negro nalgúns bancos. O tenista o español máis laureado de
todos os tempos Rafa Nadal, ten contas e cartos
nun país tan pequeno coma é Andorra. Esas contas
bancarias fanlle cobrar moito cada ano pero é diñeiro sucio, isto non ten pés nin cabeza. Como pode
ser que un deportista cobre tantos cartos e unha
familia que non ten nin se queira para comer, non
teñen que manter aos seus illos ou teñen que andar a pedir polas rúas?
Penso que a esas persoas había que mételas no cárcere por corruptos e ladróns, non teñen vergoña e
ademais non merecían estar na elite do deporte.
Incluso o mundo automobilístico está salpicado
pola corrupción, por exemplo outro español famoso e exemplo de moralidade é o propio Fernando
Alonso que ten unha chea de cartos nos bancos de Suíza tócate o carallo e cobra moito dende esa
fonte de ingreso. Non merecen nin se queira que lles aplaudamos polas súas vitorias nin polos seus
récords e logros estatísticos. A miña opinión é que non é todo ouro o que reluce, moitos cartos, contas bancarias e saldos de tarxetas, só queda dicir que non teñen vergoña ningunha a vida segue e os
corruptos non aprenden, só fan roubar os mais pobres.
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O BÁLSAMO DE UNAM
Por MANOLO TOMÉ BEN

G

aspar Cienfuegos nacera había corenta e cinco anos atrás á sombra da enigmática Montaña do Sono nunha pequena aldea de leñadores, afastado do
mundo, das súas luces e as súas sombras. A súa infancia e a súa xuventude foron amables e nelas coñeceu a dita dos praceres sinxelos e segundo as mozas do lugar
o seu queixo aristocrático e os seus dourados rizos non carecían de encanto.
Pero o destino dos homes está no seu corazón e o de Gaspar sempre foi propenso á
aventura e á novidade. Os lugares comúns aos seus primeiros pasos a vella Igrexa de
Elock, La Charca del Destino e os rabaños de ovellas esparexidos como nubes polas
abas provocábanlle bocexos e aburrimento.
Polo que en canto tivo a suficiente fortaleza de ánimo para viaxar se puxo en camiño e
isto aconteceu cando alcanzou os dezasete anos e a súa mente se empapara cos libros de viaxes de Hecateo, Estrabón, Marco Polo e Americo Vespucio.
Embarcouse como grumete e en cinco anos logrou unha reputación de mariño habilidoso, baseada no esforzo e nunha intelixencia esperta e sutil rexida polo temón dunha
intuición case sobrenatural.
Pero outra vez o espírito caprichoso fíxolle abandonar un futuro venturoso no mar polo
muxe dunha vida que quixotesca nos desertos de Unam, onde só os tolos se atreven a
cravar a pa en busca do tesouro perdido polos bandidos da tribo Aloman.
Un día, mentres se entretiña vendo a dous escorpións loitar a morte entre as calcinadas
pedras dun pozo seco, tivo a inspiración de cavar no seu fondo en busca dunha reliquia esquecida.
Montou sobre o peitoril un xogo de poleas e deslizouse cara ao fondo, cavando durante catro semanas e sacando os entullos cun cesto de rafia.
O día 29, cando xa comezaban a decaer os raios do sol, a pa fixo xermolar unhas faíscas ao chocar cunha hucha de bronce, pechado cun recio cadeado en forma de dragón. Aproveitou as últimas luces para desenterralo por completo e izalo ben atado ata
as areas do deserto. Á luz dunha ducia de fachos estudou o prodixioso achado, na tapa unhas letras oxidadas falaban unha lingua descoñecida. Intentou romper o dragón
cunha pedra e facendo panca cunha barra de ferro pero este resistiuse a todos os seus
intentos.
Non obstante ao manipulalo coas mans púxose incandescente e calou ao chan producindo un estraño ruído. O aire encheuse con miles de insectos luminosos, cando se disipou o ruidoso enxame unha pouta demoníaca saíu do fondo da hucha, apresándoo
pola garganta mentres dúas ás membranosas o envolvían.
A outra pouta do monstro puxo sobre a súa encrespada melena unha coroa de ouro e
ámbar de valor incalculable, mentres unha lingua de serpe deixaba nos seus oídos o
son dunha maldición Agora has de pagar o prezo da túa ousadía!
Entón sentiu que o seu pé dereito se esgazaba e unha dor de tolear subía pola súa medula ata bloquear todas as funcións do seu cerebro e derrubouse.
Cando espertou do seu esvaecemento encontrouse coa coroa entre as súas mans no
seu pé xa cicatrizado faltaban tres dedos.
Tamén perdera a súa fermosa voz e a súa linguaxe dende entón parecíase aos gruñidos
dun animal.
23 anos máis tarde entre os farois da rúa do Faro Gaspar Cienfuegos esperaba a chegada do seu farmacéutico para comprarlle o bálsamo de Unam, o único remedio capaz de aliviar as dores da dentada dun demo das areas.
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CARCERE DE AMOR.
Por MARÍA JOSÉ PRIM
Lémbrome ben daquela noite de inverno. Facía un frío deses que fan tremer e pon os
pelos de punta. Atopábame coa miña familia cando, por un despiste, acabei perdida
preto do río Tea.
Alí busquei entre a penumbra da noite á miña nai e irmáns, cando máis buscaba máis
afastábame do meu fogar. Foi entón cando apareceu da nada un ser estraño, alto, sen
pelo, con grandes brazos e dentes enormes.
Daba moito medo. Colleume e dun empurrón
subiume a unha desas máquinas de transporte que usan eses seres coma el.
De pronto parou o automóbil fronte un fogar.
Colleume e meteume nunha habitación. Era
una habitación escura, cunha cama branca,
un armario e unha xanela. A xanela encontrábase a moita altura do chan. Era un ventanal
grande, dende el mirábase ao mundo exterior,
a luz do sol, o mover das ramas polo vento, as
nubes pasar... Quería saír, fuxir!
De vez en cando aquel ser repulsivo do que xa
os fallei aparecía na habitación, abrazábame, bicábame e eu so podía intentar fuxir, rabuñalo e queixarme.
Alimentábame, coidaba de min, mais eu pensaba que ía tolear alí metida. A soidade caíame enriba e o silencio violábame. As noites eran eternas e nesa eternidade perdíame.
O gato de María José.

DON JOSÉ
CAPITULO II
Por JOSE LUIS EZAMA FERNÁNDEZ
(Ven d´A Voz de Lenda nº 29)

I>a por un tú nel levando un facho en direcció n á casa do crego. Na ruta se lle apagaron un pouco os
á nimos e lembrou outras
situació ns da noite da que
non se decataba de nada.
Mollado e sucio, en de!initiva amargado cun amargor
que facı́a que se mantivera
en pé enfrontado ao seu
destino, neses intres o caso
vı́ase como unha mancha de
aceite no mar. Alı́ se atopaba
e comezaron a aparecer
cousas que se lle cravaban
no corazó n e lle impedı́an
utilizar nada para combater
tanta podremia. El que era
amante dos animais atopá base que estes tamé n estaban metidos neste videoxogo que loitaba por saı́r da
tele para apoderarse del.
Neste xogo habı́a unha muller que negá base a saı́r do
xogo sen má is que facerlle
caso ao cheque do que manexaba os mandos do aparello, onde o rei e os prı́ncipes
só lle servı́an para xogar ou como dicı́a un amigo para manter o xogo.
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UNHA MOEDA
CAPÍTULO II
O EXPERIMENTO
Por OSCAR GIL

I

nsomnio, foi o que me provocou aquela traxedia, as tres noites seguintes paseinas
cavilando sobre aquel asunto, precisaba respostas a un millar de preguntas, e polos deuses que as ia topar, aquela determinación puxo fin o meu loito, e por fin
Morféo abrazoume no seu seo.
Espertei o fin da tarde, estrañamente relaxado, naquel momento todo parecía un mal
soño, e sen saber o porque tiven o impulso de ir tomar un té de menta.
Fun a tetería mais próxima, vin que a terraza estaba ateigada de xente, excepto un
asento nunha mesa, na que un home lía o periódico, vestido cun gaban e sombreiro,
aproximeime e dixen.
-Podo sentarme?, e o único sitio libre.
-Por suposto Uxío, estábate agardando - Aquela contestación foi unha sorpresa para
min – tes hai a moeda ?, seguro que si, déixama ver.

-Quen é vostede ? E que sabe sobre ...
Antes que puidera rematar contestoume.
-Todo iso non ten importancia, o relevante e que fuches escollido para formar parte da
nosa pequena comunidade, xa sen que a estas alturas terás moitas cuestións, e todas
van ser respostas ao seu debido tempo, agora móstrame a moeda Era o que faltaba, un home misterioso, pero, tal vez o mellor era seguirlle a corrente,
acababa de dicirme que aclararía todas a miñas dubidas, era a miña única oportunidade de desentrañar aquel misterio, así que, saquei o crédito do peto e amoseilla, entón el
botou a man a un dos seus bolsos, e tamén sacou unha moeda, aproximouna a miña ,
e entre elas empezaron a xurdir pequenos raios, electricidade, aquelas pezas emitían
electricidade, a cousa volvíase mais rara por momentos, volveuna a gardar e dixo.
-Todo correcto, vémonos esta noite no monte negro, imos facerche unha demostración,
e recorda, nunca te separes de ela.
Sen darme opción a responderlle ou formularlle algunha pregunta, levantouse e marchou.
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A penumbra aproximábase, polo que marchei cara o bosque, como quedaba bastante
lonxe tiven que recorrer a unha bici-taxi, inda que o ciclista non lle fixo moita graza
cando lle dixen a onde me dirixía, resignado comezou a facer xirar as rodas, dúas horas
de pedaladas mais tarde chegamos, o pobre do home xa non daba mais de si, respiraba
fatigosamente, comprendendo o enorme esforzo que fixo, dinlle unha xenerosa propina,
que aceptou cun sorriso.
Dende onde me atopaba vin unhas luces no topo do outeiro, e os meus pes un carreiro
que subía, así que emprendín a marcha, convencido de que aquel era o lugar, pero, que
toparía alí arriba, que me ia mostrar aquel home, nada me podería preparar para o que
naquela noite presencien.
O chegar o cumio, topeime co home do sombreiro, acompañado de unha ducia de mozos a volta dunha fogueira, rían e facían bromas, respirábase un ambiente distendido,
aquilo na verdade tranquilizoume, quizá estaría magnificando a situación, quitándose o
sombreiro mostrou a súa calva, e dirixiuse a min.
Así me gusta, que a xente sexa puntual – virou sobre si mesmo, e faloulle o grupo –
Compañeiros, aquí temos o noso novo membro, démoslle a benvida.
-Si maése – Contestaron os doce con disciplina militar.
Os rapaces formaron unha fileira, e camiñaron cara a min, levaban algo na man, que
intuíndo o que era saquei a miña, o aproximarse as palmas tal como sucedera na tetería raios brotaron das pezas, desaparecendo o afastarse, pero rapidamente outro chegaba, iniciándose de novo o fenómeno, ata que o último adepto pasou pola miña beira, repetíndose o estraño saúdo.
O líder de aquela camarilla mirou sobre a súa cabeza, e parece que o que o que viu o
contentou, eu fixen o mesmo e so aprecien unha noite especialmente clara, o ceo despexado e a lúa chea permitían a visibilidade mais ala da fogaza, cando baixen os ollos
aquel personaxe mirábame e pronto pronunciou.
-Ti queda o meu lado e observa – e a viva voz proseguiu –Demos comezo o experimento.
Cada un dos membros de aquel grupo, colleu un lenzo negro dun macuto pousado non
moi lonxe do lume, mentres eu observábaos detidamente, colocáronse formando unha
ringleira case que ombro contra ombro, e atáronse os panos cubríndose os ollos, que
pretendían facer aqueles suxeitos?
E entón sucedeu, os largos pasos iniciáronse, de tal maneira, que a pesar que os corredores seguiron traxectorias lixeiramente distintas, nin sequera chegaron a rozarse, no
seu recorrido foron acercándose a unha zona de arbores, onde o lector poderase imaxinar o inevitable, pero, o rapaz mais veloz, atravesou a linde sen toparse con ningún dos
obstáculos, os demais seguírono con o mesmo resultado, a grandes zancadas eludían
troncos, raíces e pedras trazando camiños ideais que orixinaban que non tiveran ningún tipo de tropezo, todos eles desapareceron entre os carballos, volvendo pouco despois por onde se foran da mesma maneira.
Foron chegando ao noso carón, onde se paraban con absoluta precisión, para logo quitarse as vendas, eu mirábaos perplexo, todos rían o verme, a miña cara de sorpresa debía de ser moi cómica.
-Pero, como e posible? - conseguín dicir despois de un bo rato.
El colocouse o sombreiro de novo, acomodouno ben a súa testa e díxome:
-Por esta noite e suficiente, vai a casa, descansa, tan so es un iniciado, pouco a pouco
saberás mais sobre esta proeza.
Queden alí estático, pensativo, mentres todos marchaban, e na soidade caín na conta
de unha cousa, estaba a horas andando ata a cidade, coma volvería a miña casa ?
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CORRUPCIÓN SOCIAL
Por BRAIS LOURIDO MARIÑO
A corrupción non só está na
política, está presente no noso día a día, noso entorno e
incluso nós mesmos podemos
ser corruptos sen darnos
conta.
Dáme a sensación que este
tipo de corrupción vai en aumento, porque en xeral xa o
vemos coma algo normal, por
iso é tan di ícil detectar un
caso de corrupción.
Eu creo que a corrupción é un
dos males que hai neste mundo nos últimos anos, por iso
penso que debemos informarnos e trocar as nosas propias aptitudes antes de esixir
que o mundo cambie.
A corrupción é un mal que
nos afecta a todos, algúns actos de corrupción poden ser
enganos, mentiras, abusos.
Creo que para previr a corrupción debemos crear una
ambiente de compañeirismo,
comprensión, igualdade e solidariedade que nos englobe a
todos.

Por ALFONSO COSTAS

O GRAN PODER DO MUNDO
Por ANA NIETO
Que é o poder? Quen ten o poder? O poder corrompe ao mundo. Ninguén sabe o que é o poder, porque se o soubesen non habería guerras. Como di o refrán a avaricia rompe o saco ou algo así. Máis e
máis, sempre queremos máis.
A min non me gustaría ter o poder corrupto que se xera neste mundo. Por moito poder que tivese
remataría cedéndoo a outra persoa ou tirándoo ao lixo. A xente vai detrás do poder porque pensa
que así é máis importante que calquera ser vivo deste planeta, pero equivócase, o único que fan é
destruír por completo o pouco que queda neste mundo. Un mundo no que nos encontramos de paso
e de prestado, e que estamos a corromper cada vez máis, día a día, e destruíndoo pouco a pouco, porque a algúns se lles antolla facer guerras.
Por que? Para que? Por aburrimento? Por cartos? Para ter o poder? Qué poder? En vez de vivir en
paz, todos tranquilos sen facer guerras inxusta que pagan os civís, como sempre, por que non utilizar
o tempo noutras cousas mellores e vivir en harmonía e en paz todos xuntos.
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ANDAR POR CASA
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS
Corrupción sempre houbo, hai corrupción na política, no traballo, no deporte, etc. Pero se votamos unha ollada ás nosas casas, tamén hai corrupción. Por exemplo: se a túa nai che di faime isto
que che dou unha galleta, é corrupción. E así nos educan.
Quen de nós polo menos eu non foi á carteira da súa nai a coller 5 pesetas daquela para comprar lambonadas. Iso é corrupción e tamén roubar.
Quen de nós non lle dixo ao seu irmán que non dixese nada a mama por isto ou por aquilo. Isto é
corrupción de andar por casa.
O meu pai, cando era pequeno, cando chegaba de traballar dábame 50 céntimos de peseta para
que lle limpase os zapatos que traía. Iso é corrupción de andar por casa.
Se nos educan así de pequenos con estas prácticas non nos están a facer ningún favor. Eu non
quero dicir ou pensar que os nosos pais e os nosos irmáns o fan para que de maiores teñamos
que fomentar a corrupción de andar por casa.
Dádesme 5 € por este artigo? Corrupción de andar por casa.
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BUS NOCTURNO
Por MANOLO TOMÉ BEN
Aquela noite o autobús atrasábase, cousa rara nun estado como España famoso pola
súa puntualidade.
A marquesiña de bambú negro ondulaba baixo o impulso da brisa, e enchía o aire cos
seus suspiros de namorada.
Á fin, dúas horas máis tarde, chegou o ansiado transporte. Deixei entrar ao resto da pasaxe, e entretívenme en observar as súas personalidades e fisionomías.
Primeiro entrou un atildado cabaleiro perigoso, que recordaba a un pingüín saltador.
Polos seus andares de camelo clasifiqueino segundo a nomenclatura "lineana" como un
economista sen posibles. Seguíalle unha grosa señora para a que o condutor tivo que
adaptar os asentos cun machado especial para árbores petrificadas. Dúas nenas de
longas trenzas louras subiron facendo botar a súa pelota de cores sobre as cabezas da
fila, para delicia dos estresados obreiros do metal recén saídos do restaurante económico, no que devoran un guiso de labras de ferro aromatizado con esencias de cadmio.
Cando este batallón tomou asento entrei timidamente, pois esta vez conducía o condutor máis xentil da compañía e alí sentía as molestias da súa última mordedela no papo
da perna. Pero hoxe estaba distraído e logrei pasar inadvertido entre un vello zíngaro e
un branco globo por paroleiro indómito.
Arrancamos entre unha néboa de fumes níveos. Causada polo tubo de escape quebrado
polo tempo e os flocos de millo, alimentación pouco axeitada para este nariz de monóxido de carbono e chumbo.
Iamos cara ao leste, pero claro, a ruta non era precisamente unha liña recta. Así que
nos encamiñamos cara ao oeste e despois ao norte e ao sur. Alí deixamos o pingüín
xusto antes de poñer o seu ovo anual. A mesma conduta que segundo algúns teñen os
galos (poñer un ovo ao ano), seguramente por descoido ou por preguiza. Puxemos rumbo ao leste e por fin chegamos ao noso destino, baixei ou máis ben fun expulsado
cunha patada no escuro lugar.
Estaba contento pois a viaxe pasara sen incidentes que destacar. Camiñei tres pasos,
abrín a porta do cemiterio e boteime a durmir, pois a noite é monstruosa para o vampiro e o día empezaba a ser anunciado polo seu mensaxeiro o galo vermello.
Saúdos transilváns aos amables lectores.

A VOLTA AO FOGAR
Por MANOLO TOMÉ BEN
Nobres anciáns móvense con soltura na casa dos As, construción de serpentina encravada no Cabo do Recordo, onde as brumas do Mar Antigo
se mesturan coa escuma das
ondas e as areas do deserto
Maldito.
Alí, tras tres mil anos de viaxe, os aventureiros da Nebulosa do Saltón esperaban a
chegada da morte como os
elefantes no seu cemiterio
africano.
As súas vidas foron longas e
proveitosas e agora, cando
por fin, descubriron o sentido
da existencia, pasan os seus
últimos días no gran salón
vermello entre xogos, bailes e
risas, despedíndose con alegría dos seus compañeiros de viaxe. Pois saben que tras o
fin haberá un novo comezo na outra beira do Leteo.
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A XANELA QUE NOS SEPARA
Por MARÍA PRIM
Doía cada golpe, as mans comezaban a sangrarme, pero non podía parar. Non podía deixar
de pegarme. Era un sono estraño, unha pelexa comigo mesma. Estaba en fronte miña, con
esa cara de parva, con eses xestos de nena. Non podía aguantar mirarme aí, coma se nada
pasase. Era unha pelexa entre o meu eu sentimental e o meu eu pensativa. Tan diferentes,
tan iguais.

Nunca nos poñiamos de acordo, nin en mil anos. Aínda que soe estraño unha mesma non pode ter sempre a mesma opinión sobre algo. Ela berrábame, non lle gustaban os golpes... en
cambio eu mesma golpeábame ata crear sangue nos meus puños. Eramos todo o contrario e
aínda con todo eramos a mesma persoa.

UNHA DE MARISCOS
Por JUAN ÁLVAREZ
Durante a época de Nadal é raro que non haxa nas mesas das familias ou en banquetes
de empresarios algunha vianda de marisco, polo xeral todos comemos durante o Nadal
un pouco ou moito marisco, “e que rico que está”. A continuación escribo sobre unha
guía de marisco e espero que vos guste.
Non deixa de ser ousado o feito de editar unha guía para o consumidor de peixe en Galicia. Esta comunidade atlántica onde está comprobado que non só somos grandes pescadores, senón tamén dos maiores consumidores de peixes frescos de Europa.
Pero é igualmente certo que ese alto nivel de consumo está a diminuír especialmente
entre as familias máis novas e que , en calquera caso, ser os maiores consumidores
non ten porque significar que somos os mellores, que facemos uso desta riqueza da maior maneira posible. Iso si, comendo con moderación.
Efectivamente: as nosas estratexias de consumo poden mellorar substancialmente. Podemos, con algo de información, consumir con criterio e responsabilidade, e de acordo
con o noso peto, con máis economía, variedade, e en definitiva con máis satisfacción.
O concepto de consumo responsable, cando falamos de peixe, é especialmente novidoso
e importante. A cadea de pesca responsable, respectuosa co medio ambiente e cos recursos naturais que pertencen as futuras xeracións remata na mesa do comedor. “E bo
proveito”.
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DIÑEIRO
Por JAIME VIQUEIRA VEIRAS

Os billetes ou papel moeda, inventáronse en China cara o ano
600. Ao principio só os utilizaban os comerciantes como vales de diñeiro real, é dicir, moeda que poderían volver a cambar noutra cidade
distinta. Logo, en vista de que funcionaba ben, o goberno adoptou este
método para o envío de impostos á capital. Dous séculos máis tarde, as
autoridades apropiáronse do privilexio de emitir papel moeda avalado
polas reservas de metais preciosos e crearon un organismo para a súa
impresión e distribución. Os billetes estaban feitos do papel que se obtiña con algo de seda e imprimíanse con debuxos e marcas transparentes para que resultasen máis di íciles de falsi icar. Pero hoxe en día como cambiou o conto, porque non me estraña que o banco de España
emita billetes ou moedas falsas.
Falando de bancos, podemos admitir que o depósito e préstamo de
mercadorías xa se facía en babilonia alá polo ano 2.000 a.C. As operacións de préstamo eran levadas a cabo polos templos que, tanto en Babilonia como en Exipto, utilizaban os depósitos de gran que recibían
dos ieis para prestalos aos campesiños necesitados. Hoxe en día, para Un Kuan da dinastía Ming que se
que che dean un préstamo, tes que ter unha sorte... xa que ningunha emitiu e circulou a finais do século
entidade bancaria está disposta a asumir se ti non avalas con propieda- XIV. O Kuan equivalía a mil moedas. O texto do billete di que é válides ou bens que superan, nalgúns casos o 1.000% do que ti pides.
do en todo o imperio, que a súa
Carallo como cambiou o conto dende antes de Xesús Cristo. Ata o cristo falsificación será perseguida e que
que montaron esta panda de ladróns e que cada día aparece un máis.
os que denuncien a un falsificador
A aparición da moeda cara o século VII a.C. favoreceu as operacións serán recompensados coas propiedades do falsificador.
bancarias. Xa no século IV a.C. comezaron a aparecer en Grecia banqueiros laicos trapezités que se dedicaban ao cambio de moeda e recibían tamén depósitos que empregaban para facer préstamos. En Roma, a banca apareceu cara o século II a.C. e durante a república dependía dunha clase de cidadáns, os équites, que aseguraban á vez
a inanciación das empresas privadas e os asuntos públicos. Estes recibiron no nome de publicanos.
Despois viñeron os argentarii, que perfeccionaron a técnica das operacións bancarias e estableceron
un sistema de libros de contabilidade semellantes aos actuais, que lles permitía efectuar periodicamente unha especie de balance das contas dos seus clientes. Sónavos de algo isto, non?

DALLAS II
AMBICIÓN CORRUPCIÓN ESTRATEXIA
Por Ana Nieto
E> rase unha vez un mundo cheo de ilusió n por parte de moitas persoas, persoas que tiñ an as sú as
vidas e esperanzas postas noutras persoas, os polı́ticos. Esperanzas que se esfumaron co poder.
Estes cambiaron a estratexia dos gobernos pola corrupció n. A xente do pobo con!iaba neles, ata
que un dı́a todo se destapou. Polı́ticos estafadores!
Todo o mundo era corrupto no mundo da polı́tica. Pero a estratexia e a ambició n abundaban entre aqueles que a practicaban. Todo se desenterrou. Todas as estratexias posibles que habı́a por
parte dos polı́ticos se esborrallaron e a xente empezou a descubrilo. A ambició n apoderouse de
todos aqueles que crı́an no "poder". O "poder" absoluto trouxo a corrupció n e no medio de toda
as estratexias estaba a de conseguir que a xente os seguise venerando e votando.
E ası́ seguir neste vó rtice de corrupció n violenta contra o xé nero humano.
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O CARLISMO. PRINCIPIO E FINAL
Por JOSE A NGEL BEMPOSTA

Que coñecemos do Carlismo?
Quen eran eses homes?
O Carlismo nace tras a invasión francesa de 1808. O Carlismo considerouse un movemento político tradicionalista e lexitimista de carácter antiliberal e cotrarrevolucionario xurdido en España no Século XIX que
pretendía o establecemento dunha rama alternativa da dinastía dos Borbóns ao trono español. Non soamente propugnaba a volta do antigo réxime, senón tamén
unha política de cristiandade.
A primeira guerra carlista, en 1833, foi a máis violenta
e a máis dramática, con case 200.000 mortos, entre os
que apoiaban a Carlos María de Isidro, que era o sucesor
de Fernando VII e os partidarios de Isabel II, tamén filla
de Fernando VII. Tratábase dunha guerra civil, pero tivo
outro impacto no exterior. Os países absolutistas
(Imperio Austríaco, Imperio Ruso e Prusia) e o Papado
apoiaban aos Carlistas, mentres que o Reino Unido,
Francia e Portugal, apoiaban a Isabel II.
Cruz de Borgoña.
Ambos bandos contaban con grandes xenerais, como o xeneral carlista Tomás de Zumalacárregui, ou o seu colega Ramón Cabrera, cuxo alcume era “El Tigre del Maestrazgo”. E o xeneral Espartero
no bando isabelino ou liberal.
O conflito foi arduo e prolongado. A guerra rematou en 1839 coas negociacións entre Espartero e Maroto
nun tratado chamado “O abrazo de Vergara”.
A segunda guerra carlista transcorre entre 1846 e 1849. Non foi tan dramática como a primeira, pero o conflito prolongouse de forma descontinua entre 1849 e 1860.
O principal campo de batalla foron as zonas rurais de Cataluña, aínda que tamén houbo episodios en Aragón, Navarra e Guipúscoa. O infante Don Carlos abdicou en favor do seu fillo Carlos Luís de Borbón, Conde de Montemolín, que toma o nome de Carlos VI.
Ao mando do xeneral Cabrera, a contenda caracterízase por accións de guerrillas que non conseguen resultados facendo cruzar a Cabrera a fronteira. Algúns focos
resistiron ata 1860 en accións propias do bandoleirismo.
Despois da segunda entramos na terceira guerra carlista.
Estes homes para min foron uns máquinas. A terceira
guerra carlista iniciouse co levantamento armado dos
partidarios de Carlos VII en 1968. O presidente publicou un manifesto no que expoñía as súas ideas, entre
elas, a de construír unhas cortes de estrutura tradicional
e promulgar unha constitución ou carta outorgada, así
como realizar unha política económica proteccionista.
Os principais conflitos bélicos desta guerra foron nas
Correlixionarios carlistas.
zonas rurais de Euskadi, de Navarra e Cataluña e, con menor repercusión, nas zonas
de Aragón, Valencia e Castela.
Este novo conflito foi un dos factores que desestabilizaron a monarquía constitucional de Amade I é a primeira República. A guerra rematou en 1876 coa conquista de Estella, a capital carlista, e a fuxida a Francia
do pretendente ao trono.
Houbo algúns intentos posteriores de sublevación, aproveitando o descontento pola perda das posesións
ultramarinas en 1898 pero non tivo éxito.
Máis para adiante falareivos dos terzos dos Requetés na guerra civil española pero, de momento, creo que
con isto chega. Aínda que eu non estou de acordo cos actuais carlistas, para min, que estiven no exército,
estes homes foron uns máquinas no campo de batalla.
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PATACAS, DOCES E ANSIEDADE
Por ELISA MÍGUEZ PINTOS
Non busques alivio na comida. Cantas veces buscaches o alivio á ansiedade, á frustración, á ira, á soida‐
de e á baixa autoestima no chocolate ou no xeado, ou nas patacas fritidas? Tes idea dos quilos que vas
sumando desas calorías baleiras? Se as calculases asustaríaste e todo por ese alivio momentáneo que
non soluciona o problema de base se non que, engade novas razóns para a ansiedade en forma de qui‐
los de máis.
As persoas que se conservan sas aprenderon a valorar de forma case inconsciente a cantidade e a cali‐
dade dos alimentos que toman e se se pasan un día na seguinte comida procuran compensar os exce‐
sos con comidas ou refrixerios máis saudables e menos caloríﬁcos.
Tamén é conveniente tratar de detectar as sensacións e emocións que nos levan a buscar alivio na co‐
mida, esta identiﬁ‐
cación debe ser o
primeiro paso pa‐
ra empezar a su‐
perar o problema.
Rompe co círculo
vicioso, se o estrés
e a ansiedade do‐
minan a túa ali‐
mentación, pensa
en acudir a un psi‐
coterapeuta, para
que te ensine téc‐
nicas que axuden
a saír do circulo
vicioso.
En vez de lanzarte
sobre as patacas
fritidas proba es‐
tas alternativas: le,
sae a pasear, fai
deporte, fai respi‐
racións profundas
poñendo a man no
abdome e nota como se incha e expulsa o aire lentamente, chama a unha persoa amiga coa que falas,
pon orde no teu armario e na túa mesa.
Recompénsate con cousas diferentes á comida como unha película que te guste, unha sesión de peite‐
ado, apúntate a clases de pintura, baile, música, idiomas. A atención que demandan estas actividades
te axudan a relaxarte e non pensar só en comida.
E sobre todo, camiña moito e a bo paso. Non necesitas correr un maratón para poñerte en forma, bas‐
ta con saír á rúa, ao parque, ao campo cunhas zapatillas cómodas e que vaias poñendo un pé diante do
outro, isto axudarache a desenvolver músculos a queimar calorías e non só iso, tamén axudará a rela‐
xarse a reducir o estrés ou previr a depresión.

A CARA E A CRUZ
Por MANOLO TOMÉ BEN
Gústame o silencio e non obstante nunca o escoito.
Hoxe a palabra domina o pensamento e o alento pero que hai detrás, que foi do agora escondido na voz interior.
A música, a comunicación, o amor, os puntos suspensivos, que hai máis alá oculto
tras a verborrea.
Acaso sexa iso o principio ou quizais o baleiro creador pero iso tampouco é silencio.
Non me gusta o Smog, ese veleno moderno, esa nube gris que ensucia a alma e apaga o choro. Esa palabra inglesa para describir un mundo que agoniza, a morte das
especies o fin da vida.
Cando a última tumba se peche co nome da especie humana talvez a nube infernal
desaparecese.
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———————--PATAS DE CANGURO E NARIZ DE ELEFANTE———————
Por MANOLO TOMÉ BEN
O elefante e a musaraña durante a súa vida dan os mesmos latexos de corazón, o elefante dáos en cincuenta anos, a musaraña nun.
Por que non podo parar? Porqué todo menos eu vai tan debagar? Porqué esta vida en mans do estrés,
esta vertixe que me succiona? Que é a calma? Que é o sosego? So coñezo a desdicha da aceleración,
vivo coma o foguete, como boto de menos o pausado ritmo do meu apelido.
A miña precisa nariz atopa no camiño un fermoso verme azul, interrompo a miña veloz carreira e o
papo con lecer, pero isto non
farta a miña fame sen limites,
unha fame mais negra que a
dos felices homes, pois a eles
lle basta a comida para extinguila e eu inda devorando o
inimaxinable son novamente
presa da necesidade, queimo
a enerxía con a precipitación
dun ciclón, nada en min ten
medida, só o meu tamaño
minúsculo no corazón de
África.
As miñas largas patas traseiras, a miña nariz tocando o
chan sen necesidade de agachar a cabeza, a miña velocidade envexa do brioso Aquiles, todo nunha e moi estático
menos o tamaño, polo xogo
de un deus con forma de dobre molécula, cando alcanzarei a paz no descanso?
Sen coñecernos emulo a eses
deuses tolos, os homes falan
da paz, do sosego, do descanso, do feliz xardín do edén,
pero precipítanse no vórtice
do consumo, do estímulo insaciable, do todo mais rápido,
sen meta, sen obxectivo, so
un absurdo dunha vida sen
sentido, que ocultase con mil
imaxes, con mil sons, croques
para non caer na terrible realidade da que fuximos, que é o que a eles e a min nos espanta catapultándonos a despois? Despois
descansarei.
Son coma o coello de Alicia, so teño unha idea na cabeza: chego tarde, chego tarde.
Entre as silvas africanas constrúo un circuíto de carreiras, impoluto sen unha rama, sen un seixo sobre a pista, e pásome a vida recorréndoa, brincando a toda máquina. So de vez en cando unha ramiña
avistada sobre o chan ou unha folla seca traída polo vento interrompen a miña marcha, as retiro e
volvo a precipitarme nesa droga chamada velocidade.
Son a musaraña elefante.

RECORDO NO AIRE
Por MANOLO TOMÉ BEN
Na árbore descubrín a nudez das novas ninfas. Construímos nel unha cabana refuxio da infancia do
basto gris do mundo adulto.
Chegou o asfalto, o camiño converteuse en rúa e o álamo negro quedou illado dos seus conxéneres,
illa verde entre o formigueiro do tráﬁco. Despois a continuación da rúa cortou a árbore, pero non a
lembranza daquela vista do mundo de tellados e balcóns, avistados mentres o vertixe facíame asirme
ás polas e ao tronco como salvavidas do mar do aire.
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LARGA VIDA E PROSPERIDADE
HOMENAXE A LEONARD NIMOY
Por ANTONIO JESÚS
Leonard Nimoy naceu o 26 de marzo de 1931 e morreu o 27 de febreiro
do 2015. Era actor, director, fotógrafo e poeta.
Era fillo de inmigrantes xudeus
de Ucraína. Estudou no Boston
College. Era mundialmente coñecido como o Sr. Spock (non confundir co Dr. Spock, un famoso
pediatra de cuxo nome saíu o
personaxe, grande amigo de Gene
Roddenberry, creador da película
"Star Trek, a viaxe ás estrelas").
Nimoy foi o inventor do saúdo
Vulcano baseándose nun xesto que
fan os rabinos nunha das súas
bendicións
sacerdotais
e
que
forma a letra hebrea Shin. Traballou nunha gran cantidade de
series como "Misión Imposible",
"O home de Cipol”, “The Twilight Zone (A Zona Crepuscular)", "Os
Intocables", "O Virginiano", "Kraft Suspense Theatre" e "Combat".
Tamén traballou en películas como "Zombies na Estratosfera", "A humanidade en perigo", "Catlow" con Yul Bryner e "A Invasión dos Ladróns de Corpos" onde comparte cartel con Donald Sutherland. Dirixiu "Tres solteiros e un biberón", Star Trek 3. En busca de Spock"
e "Star Trek 4. Misión salvar a Terra". Escribiu 2 libros, "I am
not Spock" e "I Am Spock".
Recibiu na década dos 80 o premio Satur de ciencia ficción pola súa
contribución nesta disciplina.
Recibiu o premio EMMY pola película "Unha muller chamada Golda".
Traballou nas 6 películas de
Star Trek e nas dúas novas de de
J.J. Abrams. Tamén traballou na
serie orixinal de Star Trek, na
serie animada de Star Treck coa
súa voz e en Star Treck, a nova
xeración como o Sr. Spok.
Para min o Sr. Spok é un ídolo,
é unha icona da ciencia ficción.
Gústame a filosofía "treki" pola
mestura de razas e culturas e a
filosofía
de
que
todos
son
iguais. É raro que nunha serie
dos anos 60 unha das protagonistas sexa a Tenente Uhura, unha
persoa de cor, muller e cunha
posición de mando nunha nave como é a Enterprise.
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CIDADE MORTA
CIUTAT MORTA
Por XAQUÍN VIDAL
Ano: 2014
Director :Xavier Artigas, Xapo Ortega
Xénero: Documental
Duración: 120´
Retrato da Barcelona máis escura, aquela que non compra nin vende
nos corgos, a través da disección dun caso terrorífico de corrupción
político policial con consecuencias mortais.
Máis alá da cidade de Barcelona, o personaxe principal de 'Ciutat
morta' é Patricia, a quen imos coñecendo a través da súa poesía e os
testemuños das súas amigas e as súas exparellas sentimentais. Trátase dunha nova estudante de Literatura, extremadamente sensible, que
esconde as súas inseguridades, alimentada pola cultura queer coa que
se identifica. A experiencia que vai vivir a partir daquela mañá do
4 de febreiro de 2006, cando é detida xunto co seu amigo Alfredo nun
hospital, dá un xiro radical á súa vida. Ademais de estragar a súa
vida, estes feitos disparan a súa produtividade literaria, que vai
quedando rexistrada nun blog que titula de forma premonitoria,
'Poeta morta'. Patricia suicídase durante unha saída do cárcere, en
abril de 2011.
Quen foi Patricia? Por que decidiu quitase a vida? E o máis importante, que ten que ver Barcelona coa súa morte? Unha acción de desobediencia, con forte contido simbólico e un grande impacto mediático, que busca -a través da historia de Patricia- dar a coñecer un
dos peores casos de corrupción política e policial en Barcelona, na
'cidade morta'.

DOCUMENTAL IMPRESCINDIBLE E TERRIBLEMENTE DURO.

CORRUPCIÓN: O ORGANISMO NOCIVO
Por XAQUÍN VIDAL
Año: 2015
Dirección: Albert Sanfeliu
Xénero: Documental
Duración: 94'
"Por iso explicamos que é o que o provoca pero tamén como se
pode solucionar".

O documental vai máis alá da denuncia. Coñeceremos a corrupción que mina a lexitimidade da democracia e distorsiona o mercado de forma que nos afecta a todos. Testemuños que relatan as súas denuncias e expoñen as súas claves para facer fronte
de forma viable a esta eiva e deter a indefensión ás que nos empurra.
O documental pretende dar voz ás "vítimas" da corrupción e a expertos, como o exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ou a
catedrática Victoria Camps, que intentan achegar solucións para rematar con este problema que os cidadáns sitúan como o segundo de España por detrás do paro. O foco deste traballo está na corrupción
municipal "que ten menos visibilidade". Por iso resáltase a necesidade de entendela como unha armazón que afecta a "os petos" dende as
institucións máis pequenas.
51

CAMPIÓNS DO MUNDO DE XADREZ
CAPÍTULO VI
Por ALBERTO LAGO
VASILI SMYSLOV 1921-2010.
Era o xogador máis forte do mundo a mediados dos anos cincuenta. Aprendeu a xogar aos seis anos, estudou libros de xadrez da biblioteca do seu pai. Este alumno do Pazo de Pioneiros de Moscova deuse a coñecer por primeira vez en 1938 cando gañou o campionato nacional xuvenil e compartiu o primeiro posto do
campionato de Moscova.
A causa da aparente sinxeleza do seu estilo apenas menciónaselle entre os xogadores que máis achegaron ao desenvolvemento do xogo. Non obstante, un estudo minucioso revela que ninguén no mundo podía resistir a magnífica técnica de Smyslov.
Pasaron á historia os seus duelos co campión mundial
Mijail Botvinnik. En 1954, no match polo título mundial,
finalizou cun empate, 7 vitorias, 7 derrotas, 10 táboas (+7,
-7, =10) polo cal Botvinnik retivo o título.
En 1957, tras gañar o ciclo de candidatos, Smyslov tivo
outra oportunidade, nesta ocasión si conseguiu derrotar o
seu opoñente, Botvinnik, (+6, -3, =13). En 1958 perdería
o match de revancha (+5-7 =11).

Smyslov a idade de 85 anos.

Foi tamén campión da URSS en 1949. Gañou, co equipo olímpico soviético, todas as olimpíadas entre
1954 e 1972. Foi membro do equipo soviético que derrotou a selección do "Resto do Mundo" en 1970. Os
seus éxitos en torneos son numerosos; entre os máis importantes encóntranse o terceiro posto, cando era un
semidescoñecido, en Groningen, 1946; o segundo no Campionato do Mundo, 1948; o terceiro no Candidatos de 1950; os primeiros postos nos Torneos de Candidatos de 1953 e 1956; o Memorial Capablanca de
1964; o Torneo do 50 aniversario da Revolución de Outubro, en 1967; o I.B.M. en Amsterdam, 1971 e outros.
En 1984, bate todos os records de lonxevidade deportiva
ao enfrontarse a Gari Kasparov na final de candidatos
pon o título mundial, Kasparov gañou e máis tarde chegou a ser campión do mundo.
En 1991 Smyslov gañou o Campionato inaugural de Xadrez Mundial Sénior. Retirouse do xogo competitivo despois do torneo 2001 Klompendans Veteranos vs. Mulleres en Amsterdam. Algúns das súas partidas remataron en
táboas temperás debido a perda de visión do gran mestre
con 80 anos. A súa puntuación Elo despois deste evento
era de 2494.
Segundo posto no Campionato do Mundo de 1948 .
O seu estilo era clásico, elegante, posicional, dunha admirable harmonía; a miúdo foi comparado con Capablanca.
Como finalista, foi un virtuoso, un dos mellores do pasado século. Aínda sen ser a fase do xogo que máis
lle interesou, a teoría das aperturas débelle moitas e importantes innovacións. O seu libro sobre os finais de
torre é unha obra maxistral, e indispensable para estudar tan difícil materia.
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EUROCOPA DE FÚTBOL ITALIA 1980
Por BENJAMÍN NOGUEIRA CASAS
Grazas ao éxito da Eurocopa de 1976 e ao clamor para máis prazas na
súa fase final, a UEFA decidiu cambiar o formato. Prefixa unha sede
da cal esa selección estaría directamente clasificada, aumenta o número de participantes de catro a oito en
dous grupos de catro dos cales os campións de cada grupo cualificarían directamente á final e os segundos
xogarían un terceiro e cuarto posto. Italia foi a sede escollida, decisión un tanto polémica, xa que Alemaña
tamén pretendía ser a sede, como premio aos seus éxitos deportivos nos anteriores campionatos.
Para a clasificación á fase final dividíronse os participantes en tres grupos de cinco equipos e catro grupos
de catro equipos, clasificándose o campión de cada grupo para a fase final.
No grupo primeiro Inglaterra clasificouse con bastante vantaxe sobre Irlanda. No grupo segundo Bélxica
clasificouse tras unha disputada pelexa con Austria. No grupo terceiro, a que pasou foi España, con outra
sufrida clasificación fronte a Iugoslavia. O grupo cuarto foi o de Holanda, tras unha dura pugna con Polonia e a RD Alemá. O grupo quinto foi para Checoslovaquia, que deixou no camiño a unha Francia poderosa e prometedora. No grupo sexto clasificouse Grecia e a URRS foi última. Finalmente no grupo sétimo,
quedou campioa Alemaña Federal.
As oito seleccións clasificadas repartíronse da seguinte forma: no grupo A xogarían Checoslovaquia, a RF
Alemá, Holanda e Grecia e, no grupo B xunto a Italia (a anfitrioa), España, Bélxica e Inglaterra.
A selección alemá estaba en plena renovación do
seu equipo. O fracaso no Mundial do 78 acelerou
esta renovación. Un gol de Rummenigge no partido contra Checoslovaquia supuxo a "vinganza"
alemá da final da anterior Eurocopa.
Holanda pasouno moi mal para gañar a Grecia.
Checoslovaquia gañou 3-1 a Grecia e chegou o
prato forte do grupo onde os alemáns impuxeron
o seu poderío e derrotaron 3-2 aos holandeses. Os
holandeses maquillaron o resultado con dous goles posteriores ao 3-0. Un novo centro campista
chamado Bend Schuster fixo unha exhibición de
xogo e cegou a toda Europa. Mentres, Grecia e
Alemaña empataban a ceros. Checoslovaquia claAlemaña campioa de 1980.
sificábase segunda do grupo ao empatar a uns con
Holanda. Aquí morría a xeración da "Laranxa Mecánica".
O grupo B comezou cun Italia - España, que rematou con empate a uns, onde os españois se foron con mal
sabor de boca. Houbo un gol anulado a Satrustegui e unha falta ao longueiro executada por Juanito. O
duelo entre Bélxica e Inglaterra rematou con empate a uns, onde os belgas se lamentaron de non ter podido gañar. Na segunda xornada Italia venceu a Inglaterra cun gol de Tardelli. No partido de Bélxica- España, Bélxica xugo mellor ao ataque e conseguiu gañar por 2-1. Na última xornada España perdeu por 2-1
de novo, esta vez fronte a Inglaterra. Italia e Bélxica disputábanse un posto na final. O partido rematou en
empate a ceros grazas á armazón defensiva dos belgas e ao seu gran porteiro Jean Marie Pfaff.
A final de consolación disputárona Checoslovaquia e Italia en Nápoles. Os seareiros italianos estaba moi
decepcionados coa súa selección e os xogadores non asumiron as críticas con deportividade. Tras o empate a uns nun partido moi aburrido, o partido decidiuse nos penaltis, onde Checoslovaquia logrou o terceiro
posto.
A RF Alemá acudía á final confiada en conseguir o título. Empezou marcando no minuto 10 por medio de
Hrubesch a pase de Schuster. Bélxica adiantou as liñas para que Alemaña caese no fóra de xogo e apoderouse do balón pouco a pouco. Xa na segunda parte logrou empatar o partido por medio dun penalti, que
marcou Vandereycken. Cando xa quedaba só un minuto para a finalización do partido e a prórroga, un saque de esquina cabeceado por Hrubesch deu o título aos alemáns, que se convertía así no primeiro equipo
nacional en gañar dúas Eurocopas.
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A VOZ DE LENDA RECOMENDA:

www.facebook.com/asociacion.lenda
www.facebook.com/avozdelenda
www.facebook.com/CentroOcupacionalLenda
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A VOZ DE LENDA RECOMENDA:

NOTA: SE VOS DADES CONTA, NESTE NÚMERO D´A VOZ DE LENDA, NON HAI UNHA ENTREVISTA REALIZADA A ALGUÉN QUE TIVERA ALGO QUE OPINAR OU QUE VER, DIRECTA OU INDIRECTAMENTE CO TEMA QUE TRATAMOS, A CORRUPCIÓN.
AO LONGO DOS ÚLTIMOS MESES ENTRAMOS EN CONTACTO CON MAXISTRADOS, INTERVENTORES DE CONCELLOS, PROFESORES DE ECONOMÍA E ALGÚN QUE OUTRO ADVOGADO E POLÍTICO, TODOS E CADA UN DELES REXEITARON A OFERTA POÑENDO TODO TIPO DE EXCUSAS. QUE CONSTE QUE É A PRIMEIRA VEZ QUE NOS SUCEDE ALGO
ASÍ!
AGORA QUE CADA UN SAQUE AS SÚAS PROPIAS CONCLUSIÓNS!
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