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O trasno  A gran familia de Robin Hood
Daniel López Muñoz

Tumbas anónimas no cemiterio de 
Lampedusa. Aos mortos concédeselles 

a nacionalidade italiana (así aforran 
os cartos da repatriación); aos vivos 
acúsanos de inmigración clandestina 

(expulsión do país e multas de ata 
5.000 euros).

A foto que fala

Hood legal. Unha ferramenta de co-
hesión, de xustiza e paz social. 

Se os ricos son máis e máis ricos e os 
pobres son moitos máis e moito máis 
pobres, o Estado non o está a facer 
ben. Pero o colmo é que nada menos 
que o Fondo Monetario Internacio-
nal, o defensor do enfraquecemento 
do Público, diga que o Estado Espa-
ñol tería aínda moito percorrido para 
subir os impostos dos máis ricos. Por 
que non a fai, logo? Ben o sabemos. 

No fondo están os grandes debates 
que se nos furtan. As grandes cues-
tións: que sociedade queremos? Que-
remos realmente unha sociedade po-
larizada, que parcele, que segmente 
e exclúa? Non son, ao final, a iguala-
ción de rendas e de oportunidades, a 
cohesión e o acougo cidadán, a digni-
dade ben repartida, o apoio ao débil... 
non son acaso ese logros un beneficio 
para todos e todas, tamén para os que 
máis pagan? E xa postos, non pasa 
xustamente así nas familias solidarias, 
nas que funcionan, señores da derei-
ta, tan amigos das metáforas?

chaman as grandes fortunas, aumen-
tan.

Cando comezou a dereita a xestio-
nar a crise fomos uns poucos os que 
apuntamos un feito que era bastan-
te evidente: efectivamente baixaban 
os ingresos públicos, a capacidade 
de financiar vía impostos os servizos 
básicos. Pero o único que a dereita se 
empeñaba en traballarse –cepillar-
se- era o capítulo do gasto. Poñían o 
exemplo dunha familia: esa que non 
pode gastar máis do que ingresa sen 
meterse en créditos imposibles.

 Pero as finanzas públicas non son 
exactamente unha familia: iso chei-
ra a metáfora interesada. Non, o 
Estado é algo distinto. O do gasto é 
unha parte do conto. Pero hai máis. 
Os ingresos do Estado para asegurar 
a sanidade, a educación , os servizos 
sociais e a seguridade, fináncianse cos 
impostos que o propio Estado deci-
de. O Estado social, ou o que quede 
del despois deste furacán, ten que ser 
unha enorme e bendita maquinaria 
de reparto, de redistribución, de mi-
noración da desigualdade.  Un Robin 

Que en plena crise medren os po-
bres... xa vale, ... pero que se disparen 
os ricos, róncalle o nabo. Efectiva-
mente algo pasa cando, en plena vaga 
de recortes, se producen eses fenóme-
nos simultáneos. Pois si, no mesmo 
día, como quen di, os medios infor-
man nunha páxina de que a pobreza 
severa se dispara e, dúas páxinas máis 
adiante, de que os millonarios, iso que 
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Editorial Meniños roubados

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

O dos meniños roubados nos hospitais é un tema perturbador. Seríao en calquera caso, pero aínda 
máis porque existe e sobrevoa sobre todo ese asunto un “factor relixioso”. Efectivamente, non é un 
feito casual que nos diferentes casos nos que se conseguiu avanzar na clarificación dos feitos acon-
tecidos no seu momento, aparece, case que invariablemente, a figura dunha relixiosa, no medio do 
persoal implicado e mesmo imputado. E cando non é clara implicación, é fundada sospeita. 

Agora que na cúspide da Igrexa romana se respira un aire máis limpo, agora que parece que come-
zou tamén unha certa limpeza de aire cara abaixo, chegará un momento no que alguén, investido 
coa debida “capacidade de representación”, terá que dicir unha palabra ao respecto. Tomando unha 
expresión prestada de Francisco, tampouco neste asunto dos bebés, igual que nos casos que afectaron 

ás finanzas vaticanas, as persoas coa condición de 
relixiosas que foron perseguidas pola xustiza, fóro-
no por asemellarse á xa famosa beata Imelda. Hai 
delitos polo medio, delitos que repugnan á opinión 
pública e a un elemental sentido da decencia e da 
compaixón. 

A razón pola que esa manifestación de autoridade sería un alivio radica en que a condición de “per-
soas consagradas” non parece ser unha circunstancia casual. Moi ao contrario, o grave do asunto é 
que aqueles roubos se deron nun contexto no que se usaba o factor relixioso como poder para xulgar, 
condenar e executar a sentenza. Nos casos que se foron coñecendo, esa intervención ilegal refor-
zouse ou lexitimouse “en nome da moral católica” ou algo semellante; polo ben “dos meniños rouba-
dos” que eran afastados de nais ou familias de conduta ou condición “catolicamente” reprobables. 

O que cómpre, xa que logo, non é un acto ritual de desculpas por un feito puntual, senón un acto 
de contrición e disposición ao cambio, un propósito histórico da emenda: a fe católica non debe ser 
nunca empregada como instrumento de condena e castigo, como poder que distancia moralmente 
e oprime ao socioloxicamente pobre, ao moralmente distinto ou o presuntamente “indigno”, senón, 
ben ao contrario, como camiño de aproximación, fonte de empatía, de achegamento, de abaixamento 
e inicio do percorrido compartido dun camiño –o da vida- que non é igual de doado para todas as 
persoas.

era un contexto no que o factor 
relixioso se usaba como poder 
para xulgar, condenar e executar

vitalidade, o optimismo e o bo senti-
diño de Sor Lucía Caram (@sorlucia-
caram) unha monxa de clausura moi 
activa e con grandes doses de profun-
didade e simpatía (o meu claustro é o 
mundo).

Podemos seguir outras contas moi in-
teresantes. Por exemplo Coordinado-

Cando comecei nisto de contar ru-
mores dixéronme: “Escribe uns 1200 
caracteres”. E nesas ando cada quince 
días. Vaia por diante que realmente 
cada vez sigo máis os 140 caracteres 
de twitter porque hai xente intere-
sante. Por exemplo, dela xa falei no 
pasado número, paga a pena seguir a 

ra Galega de Equipos de Normaliza-
ción Lingüística (@CGENDL), que 
sempre ten chíos interesantes sobre 
como facer da nosa lingua algo máis 
vivo. Estes son un par de perfís, pero 
hai moitísimos e moi interesantes.

Por certo, aínda me doen os ollos de 
ver a toponimia da memoria econó-
mica do Domund da diocese de San-
tiago. Topónimos como Giro de la 
Rocha, Grijoa, Rianjo, Tojos Outos... 
isto non dá esperanza, pero si que a 
dá o feito de que todos os que estaba-
mos vendo isto estabamos escandali-
zados. E os que o viamos non eramos 
só xente concienciada como se cadra 
es ti. Puente Ledesma, Boqueijón... 
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O concello de Vigo 
convoca o Obradoiro 
do desenvolvemento 
“Achégate ao SUR”, o 6 
(986 224 990). Xa está 
a construír vivendas en 
Cabo Verde. O Fondo 
Galego de Cooperación 
cumpre 15 anos 
implicando os concellos 
contra a pobreza. 
Uns 1600 voluntari@s 
traballan en 47 ONG da 
Coordinadora. Lidia Rojo 
con mozas de Senegal. 

A EUROCIDADE 
Chaves-Verín crea pontes 
no Támoga, co leito 
da auga: embotellada 
nesta beira; termal, 
con balnearios e spas, 
en Portugal. É o 2º 
importador en 1250 
produtos e 1º exportador. 
En 10 anos acadou o 
50% dos investimentos 
estranxeiros aquí, 
mentres nós somos sextos 
investindo alí. 

70.000 hectáreas de 
soutos converten a 
CASTAÑA nunha 
riqueza sen explotar. 
O 1 imos á Feira de 
Monterroso, onde 
Alibós a importa para 
poder exportala, 
empregando agora 
unhas  120 persoas, 
para transformar 7000 
toneladas. No outono 
lembramos a José Posada 
que nos deixou, o marrón 
glacé galego. Só en 
Portugal consomen 5000 
toneladas de castañas 
por ano; en España só 
50.

Eleccións en 
HONDURAS, o 10. É 
o 3º país máis pobre e o 
2º máis corrupto. Ten 8 
millóns de habitantes, dos 
que 5 son pobres e deles 
2,5 viven na miseria. Na 
foto, o reporteiro gráfico 
hondureño  Miguel 
A. Sevilla, que agora 
traballa na limpeza de 
portais en Lugo.
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Alfonso Blanco Torrado
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IEMEN loita pola 
representatividade da 
muller. Sos máis pobres 
da rexión, onde só o 
20% delas traballan, 
a maioría en granxas. 
Dende a unificación no 
1990 viviu o vía crucis da 
guerra civil (1994-2004), 
agudizado agora pola 
presenza de activistas 
violentos de Afganistán. 
Na foto, a xornalista 
Al-Sakkaf, valedora da 
igualdade.

O Secretariado Xitano 
pide voluntari@s en 
Narón para o proxecto 
“Aprendemos Xogando”, 
un dos poboados de 
Ferrolterra, pero o máis 
grande é o do Vao-
Pontevedra. Son unha 
etnia que vive aquí 
dende hai 200 anos. 
Arestora son 20.000. O 
CHABOLISMO acada 
a 19 concellos e máis de 
3300 persoas. 

A ONU proclama o 
17 día da erradicación 
da POBREZA. O 3º 
mundo está aquí, onde 
9 familias quedan sen 
casa ao día. Só un 10% 
afástase do risco de 
pobreza, xa severa en 
máis de 100.000 fogares 
que dependen dos 
achegados para subsistir. 
Cada ano hai 50.000 
pobres máis. 60.000 
galeg@s comen do 
Banco de Alimentos.

O LUME devastou 
Galiza, onde é monte o 
70%,  pero o 30% está 
abandonado. Producimos 
192 millóns de m3 de 
madeira (a metade do 
Estado) nas máis de 2 
millóns de hectáreas 
forestais que sosteñen 
3500 empresas da 
madeira e do moble (só 
1 de cada 10 estatais) 
con 72.000 empregos (só 
o 13%) .



6

Horizonte Universal  Profetas e profecías (4)
Calo Iglesias

Oseas
Oseas, que significa “salvación”, profetizou no reino de 
Xudá durante os reinados de Ozías, Xotam, Acaz e Eze-
quías; tamén no reino de Israel, baixo Xeroboam II, máis 
ou menos pola mesma época que Amós, entre os anos 750 
e 722. Para Oseas esta rápida sucesión de reis en Israel, 
froito de rexicidios e de división entre as tribos, atenta 
contra a Alianza.

Por decisión de Iavé, Oseas casará con Gomer, unha moza 
iniciada na prostitución sagrada, cun ritual propio do culto 
á fertilidade, á honra do deus Baal. A relación entre Oseas 
e Gomer é una historia tormentosa, de encontros e desen-
contros. O Profeta, que sofre esta traxedia persoal, com-
prende os celos e o sufrimento de Iavé cando o seu pobo 
se prostituía con outros deuses. Deus ama o seu pobo coma 
un marido celoso ama a súa muller infiel, e fai o indicible 
para recuperala, impedindo o acceso dos seus amantes, os 
deuses cananeos dos santuarios de Betel e Guilgal.

A adoración a Baal e aos deuses cananeos precipita o de-
clive moral. A xente frecuentaba as prostitutas sagradas 
e emborrachábase despois das enchentes sacrificiais. Os 
sacerdotes, en lugar de proporcionar guía espiritual e éti-
ca, consultaban uns ídolos que só eran anacos de madeira. 
O Profeta denuncia a superficialidade da vida relixiosa, a 
falta de interiorización. Pide unha máis fonda conciencia, 
unha unión emocional con Iavé. Non basta con asistir a un 
sacrificio ou a unha festa. 

O Protoisaías
O nome hebreo Iexaiah significa “Iavé salva”. O Profeta 
nace arredor do ano 760 a.C. A tradición rabínica afirma 
que era de sangue real. Un home de firme e resolta vonta-
de que trata cos reis en pé de igualdade e non dúbida en se 
enfrontar con eles. 

No 740, ano da entronización de Xotam no reino de Xudá, 
comeza a actividade profética do Protoisaías, que se alon-
ga corenta anos. De intelixencia clara, posuía un don de 
observación, ás veces irónico, e unha curiosidade constan-
temente esperta. Coñece perfectamente as rúas da capital, 
coas súas canles, as torres fortificadas, a explanada do tem-
plo coas asembleas ruidosas e as festas contaminadas de 
paganismo, as casas de recreo dos ricos onde se banque-
tea e baila, mentres o pobo pasa fame. O culto relixioso é 
ostentoso, máxico, e de costas ás necesidades dos pobres. 
Denuncia a soberbia e necidade das persoas que conside-
ran a Deus como un ser inútil e nada rendible, ás mulleres 
amantes do pracer e ensoberbecidas polo luxo, os excesos 
alcohólicos da mocidade. A descrición destas bebedeiras 
son aplicables aos excesos actuais do chamado “botellón”: 
“¡Ai dos madrugadores que xa de madrugada andan á bus-
ca do licor, e dos atrasados ata alta noite, quentes polo viño. 
A lira e a arpa, o pandeiro e a gaita acompañan o viño das 
súas borracheiras”. Denuncia os especuladores que amon-
toan casas e terras. 

Toda a crítica do Protoisaías é poetizada fermosamente na 
cantiga do amigo (o Profeta), do esposo (Iavé) e da viña 
(a esposa, o pobo). A viña, a pesar de todos os coidados 
recibidos, non dá froito. Só un pequeno grupo é receptivo 
e está aberto á luz divina: “o resto de Iavé”. Esta minoría 
fiel sairá da escuridade, da angustia, porque ten posta a súa 
confianza en Deus.

O Iavé do Protoisaías é máis ca un Deus nacional, é o 
Deus da historia, un Deus que traerá a paz, destruíndo as 
armas dos inimigos. Todos os pobos terán que aceptar o 
reino de Iavé. As espadas quedarán convertidas en rellas 
de arado e as lanzas en fouces. O Profeta proxecta a figura 
de Enmanuel como sinal definitiva de salvación universal 
para un futuro indeterminado.

Lecturas de Oseas.

Cap. 4, 1-3; cap. 11, 1-4; cap. 14, 2-9.

Lecturas do Protoisaías.

Cap. 1, 1-7; cap.2, 2-4; cap.3, 16-24; cap. 5. 
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Baixei procurando silencios á capela do Mosteiro de Armenteira. 
Non caín na conta de primeiras, pero aló nun recuncho atopábase 
a irmá Ángeles, que anda nos 93 anos. Entrou no mosteiro sendo 
nena, con 14 anos: case 80 anos de vida monástica! Consumido 
o corpo polos anos, cativiña, aínda presta servizo á comunidade 
cosendo e remendando pezas que lle traen as outras monxas.

De pé, apoiada no respaldo dunha cadeira, permaneceu media 
hora, sen moverse. A miña oración foi contemplar aquela muller 
feita ela mesma oración viva, tanto que forma parte da capela, 
como as iconas na parede, como a ara espida do altar cistercien-
se. Sempre é un gozo vir a Armenteira , cando o bosque viste a 
cugula parda do outono e esparexe follas e froitos, convidando a 
un longo retiro.

Logo cumprirán 25 anos estas monxas no cenobio do Salnés. Che-
garon de lonxe, do mosteiro navarro de Alloz, e nunhas condi-
cións ben duras: sen celas, sen baños, sen cociña… Velaí outro 
milagre de San Ero. Milagre é tamén a sensibilidade que amosan 
pola nosa lingua. Sempre algún canto, algunha oración, e a misa 
celebrada en galego, sendo a maioría de fóra do país. Dan exem-
plo a moitas parroquias e cregos. Gustoume a reflexión de Xabier, 
un mozo ateo militante, despois do rezo das completas: que igrexa 
tan feminina!

Encrucillada non deixa de ser sempre milagre, xunto con Irimia. Velaí de novo o foro de amigos, 
o XXVIII: “A cuestión de Deus” o sábado 26 de outubro en Compostela. Non falledes. Hai con-
ferencias, coloquios, meditacións. Se puidese, levaba a irmá Ángeles de Armenteira, e sentábaa 
nunha cadeira, en silencio, co seu rostro sempre sorrindo: que mellor conferencia sobre Deus? 
Supoño que non había querer, daríalle reparo que a mirase tanta xente.
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Entrevista  Agora que xa choveu, falemos do lume
DLM

Mariño insistía daquela en que a “loi-
ta verdadeiramente eficaz consistiría 
en dispoñer e usar medios e activida-
des preventivas, e non tanto medios 
de choque... que son moito máis caros 
e menos eficaces”. Estás de acordo?

Antonio Oca: Situémonos naquel 
curto tempo (1987/1989) que go-
bernou a Xunta aquela coalición de 
partidos - PSOE, Coalición Galega e 
Partido Nacionalista Galego. Neste 
tempo foi conselleiro de Agricultua, 
gandería e Montes, Francisco Sineiro. 
No verán de 1989 unha vaga de lu-
mes, sen precedentes, levou máis de 
150.000 hectáreas.

Despois, nas eleccións de decembro 
de 1989, o PP, liderado por Fraga, 
obtén a maioría absoluta por un di-
putado. Prodúcese o relevo na Con-
sellaría de Agricultura na que Romay 
Becaría é o novo conselleiro e Nuñez 
Feijóo o Secretario Xeral. A súa pri-
meira medida contra os incendios, foi 
triplicar a cifra orzamentaria destina-
da a extinción. Contrátanse, directa-
mente pola Xunta ou subvencionan-
do aos concellos, brigadas de “apaga 
lumes”; mércanse motobombas, des-
brozadoras e palas mecánicas. Tamén 

No ano 90, no mes de abril, unha 
vez pasada a tremenda vaga de 
lumes do 89, Constantino Mariño, 
un dos compoñentes do colecti-
vo “A Rella”, escribía na revista 
Irimia unha serie de catro artigos 
denominados “As coordenadas do 
lume”. Comentábanos estes días 
Antonio Oca Fernández -outro 
dos compoñentes do dito colectivo 
de colaboradores desta revista- 
ata que punto aqueles artigos 
daban no cravo naquela altura e, 
ademais, o que resulta abraiante, 
como o que alí se dicía segue a 
estar de absoluta actualidade. 
Conversamos logo devagar sobre 
este asunto con Antonio Oca 
Fernández, axente de extensión. 
E facémolo agora, unha vez que,  
pola bendita choiva, se acabaron 
as présas e as emerxencias.

extinción sempre gañarán a batalla 
os lumes”.

El falaba daquela dunha “industria 
do lume”, en que sentido iso tería vi-
xencia? 

Moitos bautizamos, ao conxunto 
de medios humanos, mecánicos-te-
rrestres e aéreos como a “industria 
do lume”. Nos últimos anos os car-
tos pagados, sobre todo ás empresas 
que achegan os medios aéreos, non 
deixan de incrementarse dunha for-
ma alarmante. A vixencia dese con-
cepto é total.

Como o seu nome indica esta “in-
dustria”, para que sexa sustentable, 
necesita de lumes que a alimenten. 
Non todos perdemos cos lumes fores-
tais: algúns enchen os petos. Os de-
mais perdemos a fertilidade do chan 
queimado, non só pola destrución de 
nutrientes que alimenten as plantas, 
senón, o que aínda é peor, pola ero-
sión e perda de terra que fai aflorar 
as rochas sendo arrastrada ás rías e 
danando as explotacións de mariscos 
e peixes.

  Agora van da man situacións máis 
extremas ca nequeles tempos, pois o 
abandono e o despoboamento rural 

se contratan avións e helicópteros es-
pecialmente preparados.

Queda claro que, das medidas pre-
ventivas que o compañeiro Mariño 
describía  en Irimia, na primavera de 
1990, non se fixo nada polos sucesivos 
gobernos do PP. Cada vez máis gasto 
en extinción e menos na ordenación 
e usos do solo. Co diñeiro empregado 
este ano en tratar de apagar o lume de 
Velle (Ourense),  poderíase mercar 
toda a superficie forestal queimada.

 Mariño tiña moita razón cando dicía 
que: “se os medios empregados con-
tra os lumes son exclusivamente de 

se os medios contra os lumes son só de 
extinción, sempre gañarán os lumes

agravouse. En que sentido poderia-
mos falar do monte coma unha opor-
tunidade de fixación de poboación e 
creación de postos de traballo para 
xente, especialmente xente nova? 

 En Galiza aséntanse máis de 30.000 
núcleos rurais, a metade dos do esta-
do. Na tese de doutoramento do fran-
cés Abel Bouhier, “Galicia: Interpre-
tación dun vello complexo agrario”, 
describíanos como se asentaban no 
territorio as casas de labranza destes 
núcleos. Ao redor das vivendas esta-
ban as terras labradas, os prados e os 
pastos, que as separaban das terras 
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Entrevista  Agora que xa choveu, falemos do lume

O mato e as 
plantacións forestais 
chegan ata as fiestras 
das vivendas

incultas ou a monte. Ao producírense 
os grandes éxodos rurais, este cinto, 
que impedía que os lumes forestais 
fosen un perigo para as casas, desapa-
receu. O mato e as plantacións fores-
tais chegan ata as fiestras das viven-
das. Esta situación coido que, agás os 
lumes “escaparate”, explican o que me 
preguntas.

Na normativa lexislativa establecida 
en tempos de Suárez Canal, esixíasel-
les aos propietarios do monte ter lim-
po ou con plantacións de cadicifolias 
unha treita de 50 metros, ao redor das 
casas. A Xunta gobernada polo PP 
rebaixou esta distancia a 30 metros e, 
na práctica, non fai nada para que se 
cumpra.

A palabra “monte” ten un significado 
distinto en Galicia ca en Castela: aquí 
non ten por que ser superficie “incul-
ta”. Temos os montes veciñais en man 
común, os nosos latifundios, que son 
máis de 3.000 e ocupan unha super-
ficie de máis de 750.000 hectáreas. 
Por outra banda, hai máis 600.000 
hectáreas de terras abandonadas, 
mentres que, a pesar de que pasamos 
das 350.000 explotacións do censo 
de 1960 ás 73.000 actuais, moita da 
base territorial das explotacións que 
pecharon, non pasou a incrementar a 

superficie das que se mantiñan acti-
vas. Moita dela está abandonada. 

Temos moita superficie, que permi-
tiría aumentar a Superficie Agrícola 
Útil (SAU) das explotacións en acti-
vo, para que este factor deixase de ser 
limitante na súa viabilidade económi-
ca. Mobilizando estas terras permiti-
rían tamén asentar xente moza na 
actividade agraria.

 Foi o do bipartito un intento serio de 
facer as cousas doutro xeito? 

 En primeiro lugar diría que a prin-
cipal diferenza radica precisamente 
en crer que a aplicación  dunha po-
lítica forestal que ordene o territorio 
e poña en valor o monte e o medio 
rural en xeral, ten que ser o alicerce 
de calquera política contraincendios. 
A “non política forestal” leva á anár-
quica acumulación actual de combus-
tible e o desligamento dos “mundos” 
agrario e forestal non fan senón in-
crementar o risco.

Na consellaría de Medio Rural de Su-
árez Canal apostouse pola profesio-
nalización dos servizos de prevención 
e extinción, cunha posta a disposición 
do servizo da tecnoloxía –TIC- e os 
sistemas de información xeográfica 
e coa desvinculación do dispositivo 
dos poderes políticos locais, que nin 
forman, nin equipan, nin pagan con-
venientemente aos traballadores e 
poñen en cuestión permanentemen-
te o principio de mando único cando 
non o torpedean directamente.

A nivel lexislativo, prohibíronse as 
plantacións forestais nas terras agra-

rias, fíxose un traballo inxente, que 
non se fixera nos 15 anos anteriores, 
coa publicación do Decreto 105/2006 
e posteriormente a Lei 3/2007, de pre-
vención de incendios, e da Orde de 13 
de marzo de 2009 de aprobación de 
prevención de incendios nos distritos 
forestais.

  E, como consecuencia do anterior 
impulsáronse as UXFOR, Unidades 
de Xestión Forestal, co obxectivo 
de facer xestión en común da pro-
piedade forestal, o cal, unido á posta 
en marcha do Banco de Terras e do 
Contrato de Explotación Sustentable 

das terras agrarias, permitiu sentar 
as bases dunha futura ordenación do 
territorio rural que constituiría, sen 
dúbida, a mellor prevención contra 
incendios forestais. 

A finais de 2008 estaban en marcha 
12 UXFOR, nos 5 anos de goberno 
da Xunta do PP, despois de mudarl-
les o nome polo de SOFOR, non se 
constituíu ningunha. Tamén están hi-
bernados o Banco de Terras e desde 
o 2011 pecháronse as solicitudes dos 
CES. Éche o que hai, pero non nos 
podemos conformar. 
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Crónica 
Victorino Pérez Prieto 
e Gumersindo Campaña Ferro.

Leopoldo López Rego é un dos 
imprescindibles para este país

Esta é unha segunda edición

Efectivamente, na edición do ano 
pasado participaron diversos grupos 
cristiáns comprometidos con Galiza: 
Irmandade Moncho Valcarce, Irimia, 
Encrucillada, Xermolos, Coordena-
dora de Cristiáns Galegos, Encon-
tros-Foro de Curas Galegos bispo 
Araúxo, Comunidade Home Novo, 
Mulleres Cristiás Galegas, Federa-
ción de Centros xuvenís Don Bosco 
de Galicia, Comunidades Rurais de 

marabilloso conto de Leopoldo “Es-
plendor, danza e morte da baralla”.

En canto á amplitude de compromiso, 
quizais non houbera outro na Gali-
za, coma el. Houbo curas obreiros, e 
Leopoldo tamén o foi, traballando de 
peón. Pero, ademais, o seu compro-
miso amplíase a moitos campos: no 
mundo laboral, avogado desinteresa-
do dos obreiros, militante... No mundo 
labrego, sobre todo como sindicalista 
de acción perdurable e loitador activo 
en tantas loitas dos labregos. Compro-
miso na política institucional,  como 
concelleiro, e militante na Unión do 
Pobo Galego. Compromiso cultural 
e educador da mocidade; forxador de 
militantes nacionalistas de cara a unha 
Terra de seu. Un compromiso: total e 
diversificado, un militante integral. 

Ampliando o horizonte máis alá da 
súa persoa, o seu compañeiro nos pa-
sionistas de Melide, Rosendo, presen-
tou a Leopoldo como un adiantado 
ao seu tempo. El foi o precursor, foi 
quen de levar á práctica a nova re-
flexión teolóxica: a de integrar a vida 
de fe co compromiso político. Pero, 
para comprender debidamente a fi-
gura de Leopoldo, é  preciso situala 
no seu contexto histórico: o dos anos 

Leopoldo, un crego comprometido 
coa causa labrega

Leopoldo López Rego é un dos im-
prescindibles para este país, a carón 
de Moncho Valcarce, que foi cualifi-
cado por Manuel María, como “unha 
figura de primeira orde da auténtica 
Historia de Galiza da segunda metade 
do século XX”. A auténtica Historia de 
Galiza, que se di aquí é a que se cons-
trúe desde abaixo, co pobo, non desde 
arriba. Para o caso, deberiamos ler o 

II Homenaxe aos Cristiáns comprometidas con 
Galiza na Eira de Xoana: Leopoldo López Rego

O pasado sábado 28 de setembro 
foi a II Homenaxe aos Cristiáns 
comprometidas co país, na Eira 
da Xoana, na “República ecolóxi-
ca do alto Ulla” (entre Melide a 
A Golada), organizada por ADE-
GA. A primeira homenaxe fora 
o pasado ano en “recoñecemento 
do labor, entrega e sacrificio dos 
cristiáns e cristiás que se situaron 
a carón do pobo para organizar a 
súa defensa e a defensa da Terra 
que os sustenta”, con palabras de 
Pepe Salvadores (Irimia, nº 860, 
Agosto 2012). 

relixiosas e Monxes do mosteiro de 
Sobrado. 

As súas intervencións foron reco-
llidas nun CD que se pode pedir a 
ADEGA. O lema da placa do mono-
lito chantado alí en homenaxe a eles 
dicía: “En recoñecemento a tódalas 
persoas e comunidades cristiás: lei-
gas e leigos, cregos, monxas, frades e 
monxes, que ao longo da nosa histo-
ria, honraron á Terra nai, unindo cris-
tianismo e galeguidade”.

A edición deste ano foi dedicada a 
Leopoldo López Rego, cura, avoga-
do e sindicalista comprometido cos 
labregos. Contamos coa participa-
ción de Pepe Salvadores, Gumersin-
do Campaña, Macías López (fillo de 
Leopoldo) e Mª Xosé Rego (viúva), o 
P. Rosendo (pasionista), e varios tes-
temuños de vellos amigos e alumnos, 
como Gino, Mingos, Alberte Ansede, 
etc. Traemos aquí as palabras que 
dixo o seu compañeiro e cura rural 
Gumersindo Campaña Ferro. 
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Crónica 

Leopoldo fai primeiro esta declara-
ción de principios: “A miña liña de 
comportamento dende fai anos baséa-
se tanto na miña condición de home 
galego e home de fe, tratando que estes 
dous campos non se fagan antagóni-
cos”. Logo di: “A motivación que re-
sume e engloba todo, é unha “motiva-
ción ética”. Destas palabras collemos o 
texto para esta homenaxe.: “Sinto que 
a miña conciencia política e maila fe 
en Xesús de Nazaré non me permiten 
quedar á marxe deste pobo que debe 
ser el mesmo e ceibe”. 

Fe e nacionalismo, unidas as dúas 
dimensións en simbiose. Como na-
cionalista amosa, neste escrito, nun-
ha posición moi auténtica. A  visión 
dos concellos, “coveira da canalla” 
(Cabanillas) ou, “brazo estendido do 
Estado español para dominar e des-
galeguizar a nosa nación”. El vai ao 
concello “para que non pise os nosos 
paisanos”. É crítico, tamén coa Igrexa 
Institución, e séntese na marxinación 
eclesial. Pero, respecto da súa Congre-
gación, afirma sen complexos: “Son 
frade da Congregación da Pasión. É 
que o Cristo paciente e dorido anda 
canso polo mar, polo agro e polas fá-
bricas da Nosa Terra”.

Éste era Leopoldo. Despois de esta 
profesión de fe, da fe de verdade, aín-
da o admiramos máis. 

60-70, os últimos do franquismo e os 
da chamada transición política. 

Ante a presenza dun sector de cregos, 
relixiosos, e relixiosas comprometidos 
na defensa dos intereses populares 
nos eido relixioso social ou político, 
pregúntanse algúns a que é debido 
este fenómeno. Cando, na outra ban-
da, atópanse co sector maioritario da 
Igrexa, que, como di Francisco Car-
ballo “é hoxe unha Igrexa opaca, que 
non transparenta a misión para a que 
foi creada”. 

Nos anos 50 do pasado século, o cle-
ro na Galiza mantíñase como unha 
clase poderosa. Era esa a “longa noite 
de pedra” que viviu ou, mellor, sufriu 
Leopoldo: a época do Nacionalcatoli-
cismo. Leopoldo foi ordenado cura no 
ano 1960, dous anos antes do Concilio 
Vaticano II. Coa chegada do Vaticano 
II, entra na Igrexa o aire fresco, e o sta-
tus clerical perde a sua cohesión baixo 
a autoridade dos bispos, e tamén, os 
seus privilexios. Por esta fendedura 
aberta do clero penetran na socieda-
de galega unha serie de movementos; 
o máis importante, sen dúbida, o dos 
“europeos”, que aquí se coñece máis 
como “Coloquios de Parroquias” ou 
“Coloquio galego de cristiáns”.

Para moitos cregos da Galiza, os Co-
loquios foron un punto de reflexión 
colectiva a nivel teolóxico e social. 
Así mesmo, grazas aos Coloquios, ta-
mén foi distribuida toda unha chea de 
“papeis” coma o “Manifesto da UPG 
aos cregos de Galicia”, e a declaración 
dos Cristiáns polo Socialismo (CpS). 
Neles integráronse tamén os leigos; e 
participaron neles políticos como: Ra-
món Piñeiro, Avelino Pousa Antelo, 
Camilo Nogueira, Xosé Manuel Bei-
ras... Unha das conclusións do último 
Coloquio (1977) dicía: “A coheren-
cia  entre fe e a práctica política pasa 
por un  compromiso activo das clases 
traballadoras, que hoxe se concretan 

os Coloquios 
foron un punto de 
reflexión colectiva 
a nivel teolóxico e 
social

para nós, naquelas accións políticas 
que loitan polo socialismo”. 

Ademais houbo unha minoría do cle-
ro que participou cun compromiso 
activo nas organizacións nacionalis-
tas. Victorino Pérez, no seu libro Ga-
legos e cristiáns recolle o seu proceso 
político desde a fe, entre outros, de 
Moncho Valcarce, Francisco Carballo, 
Xosé Antón Iglesias...Tamén Leopol-
do había figurar neste grupo.

Parémonos en Leopoldo López Rego, 
para preguntármonos sobre a súa fe 

e como desde ela realizou o seu com-
promiso político. Leopoldo era frade 
Pasionista; nel a relación da súa fe co 
compromiso político foi desde cedo. 
Temos a este respecto un testemu-
ño seu na revista  Encrucillada, con 
ocasión das Eleccións Municipais do 
1979, nas que resultou elixido conce-
lleiro en Melide. Preguntado sobre os 
motivos de presentarse ás eleccións, 
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Todos os santos 
J.A. Martínez

Hai unha carreira por canonizar aos 
fundadores dos institutos relixiosos

acción da xerarquía), mais a análise 
dos datos fálanos dun desequilibrio 
absoluto nas canonizacións: así te-
mos un 80% de homes, con especial 
preponderancia de Papas, cardeais, 
bispos e membros de ordes relixiosas.

Sen martirio cumprían novos avais 
que ratificasen a santidade da per-
soa. A devoción popular xogaba un 
importante papel, mais os milagres 
atribuídos á súa intercesión gañaron 
peso. Non é de estrañar, pois, que 
na actualidade múltiples médicos 
especialistas teñan un proceso tan 
importante no camiño dos altares. 
Así, sandar unha doenza incurable é 
a nova que confirma a santidade do 
candidato.

“A relaxing cup of café...” e ao san-
toral

Parafraseando á alcadesa de Madrid, 
observamos como o proceso que leva 
a unha persoa a ser venerable, ser-
va de Deus, beata e posteriormente 
rematar sendo canonizada, asemé-
llase cada vez máis ao duro proceso 
da elección dunha cidade olímpica. 
Xoán Paulo II, próximo santo, beati-
ficou e canonizou a máis persoas que 
no resto da historia da Igrexa xuntas. 
Posiblemente a fonda crise da nosa 
Igrexa fixo que este Papa, tan coida-

“Ser un santo significa pasar polo 
mundo recollendo froitos para o ceo 
de todas as árbores e colleitando a 
gloria de Deus en todos os campos”

Thomas Merton

Nuns poucos días os cemiterios re-
cobrarán unha inusitada animación: 
mulleres atarefadas a limpar as lo-
usas e os nichos, as cores das flores 
tinxindo o branco do mármore. É cos-
tume no noso país que na festividade 
de Todos os Santos as persoas vaian 
visitar os seus familiares e seres que-
ridos xa falecidos.

Novembro, mes de Santos. É un bo 
momento para reflexionar sobre o 
significado e o valor da santidade 
na nosa igrexa. E un tema de grande 
actualidade e fondas controversias 
froito das beatificacións de vítimas 
da Guerra Civil e dun Papa que nos é 
moi próximo no tempo.

“Sede perfectos...”

A vocación de todo cristián é alcan-
zar a santidade. Se alguén preguntar 
quen son estes que se fan chamar a 
si mesmos cristiáns, só habería que 
amosarlles as benaventuranzas, a 
mostra do amor que supón o Reino. 
É o que Deus pide, como di Xesús 
na fin da primeira parte do sermón 
da montaña: “Sede bos sen exclusi-
vismos (perfectos), coma o voso Pai 

celestial é totalmente bo” (Mt 5, 48). 
Así de sinxelo e así de difícil. Por iso 
ao longo do tempo a Igrexa foi vene-
rando aquelas persoas nas que viu un 
modelo de seguimento de Xesús, uns 
referentes da fe. Pode que ficase es-
tablecida unha dicotomía entre per-
soas santas e pecadoras, mais non de-
bemos esquecer que estamos, todas, 
chamadas a sermos santas.

De mártires a milagreiros

Nos primeiros tempos da Igrexa 
adoitábase celebrar o día da morte 
dun mártir. As sucesivas persecucións 
durante o Imperio Romano fixo que 
se multiplicasen o número de márti-

res, polo que comezaron celebracións 
conxuntas. A chegada da igrexa ao 
poder imperial supuxo a diminución 
dos mártires e fixo necesaria unha 
regulación do proceso de canoniza-
cións. Cun santoral fixado polo papa 
Gregorio IV no s. IX, e só modifica-
do polo Concilio Vaticano II, os di-
ferentes días do ano foron acollendo 
a aquelas persoas que a xerarquía 
católica foi aprobando. Os mártires 
seguiron a ocupar un papel relevan-
te (agás as/os producidos pola propia 

doso con toda a dimensión mediáti-
ca, publicitase a “puxanza” da Igrexa 
cunha sucesión de actos multitudina-
rios na praza de San Pedro. Así, malia 
os que falaban de crise, a Igrexa in-
sistía na grande cantidade de persoas 
que representaban un modelo de se-
guimento de Xesús.

A crise dos institutos relixiosos, a caí-
da das vocacións, o desacougo ante un 
futuro incerto, posiblemente levase 
a moitos deles a entrar nesta carrei-
ra por beatificar/canonizar aos seus 
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Carta 

A Coruña, 28-09-2013

Queridos irmáns irimegos:

Teño nas mans a revista número 884, esperada con interese e 
alegría, coma sempre. 

A estupenda Marisa de Corme fainos a crónica da XXXVI 
Romaxe que vimos de celebrar. Para comezar, digo que estou 
completamente con ela ao valorar a celebración: o texto (a con-
sagración emocionante), os actores, Xabi e o seu ben facer e 
animar, a nosa imprescindible Quenlla, a quen tanto lle debe-
mos, a acollida da xente do lugar, a fermosura daquelas árbores 
prestándonos a súa sombra reparadora, a igrexiña tan coidada, 
pero… ata aí. Do resto, e con ánimo de facer crítica construtiva, 
e porque creo que é a mellor maneira de colaborar, para que a 
nosa Romaxe dure mil primaveras máis, destaco que xa dende 
o mapiña escasísimo e malamente orientado que publicastes 
na revista, ata a sinalización, que disque fixeron desaparecer, 
houbo un feixe de erros.

A maioría dos irimegos imos cumprindo anos, sabedes filliños! 
E ter que xantar case en socalcos de difícil acceso, non é doado.

Pode ser unha boa idea o de comida preparada e mesas dispostas, si, pero a min préstame 
en grupiños espallados, con facilidade para logo comunicarnos uns cos outros.

O tema dos autobuses e coches foi unha auténtica desfeita, tanto á chegada como á re-
collida. 

Os inexistentes servizos sanitarios!

A oración da tardiña na Veracruz do Carballiño, anunciada para as 18:30 por Xabi, rema-
tou ás 18:40. Que pasou?

En fin, todo se pode arranxar poñendo un pouco máis de coidado.

Sei moi ben o traballo que da organizar unha xuntanza de fe e galeguidade tan entrañable 
para todos nós, así que únome a Marisa con ilusión pola XXXVII Romaxe. Vémonos alá. 

Bicos,

Loli Cambón

fundadores. Ante a crise, un pouco 
de autoestima. Non hai máis que dar 
un paseo polas capelas da catedral da 
Almudena e observar este curioso 
proceso de persoas beatas candida-
tables ao santoral: Madre Maravillas, 
Santa Ángela de la Cruz, Pedro Póve-
da, Sta. María Soledad Torres Acosta 
ou María Josefa del Corazón de Jesús, 
presididos por san José María Escri-

vá, que é un bo exemplo deste proce-
so, por polémico e por “autobombo”.

Canto costa ser santa! 

Quen estean interesadas en saber 
de custos económicos, que indaguen 
e verán que non abonda a transpa-
rencia. Só se fan hipóteses, cun custo 
aproximado de 150.000 até 750.000 
euros, aínda que para o caso de Xoán 
Paulo II, “santo súbito”, xa hai quen 

está a falar de máis de dous millóns. 

Non che é cousa de pobres! E aín-

da que todas as persoas santas son 

da Igrexa universal, cada institución 

eclesiástica só financia o seu, poten-

ciando deste xeito un estimable mer-

cado de asesores, avogados, relatores, 

médicos, etc. Con todo, agardemos 

poder gozar da comuñón dos santos.

Todos os santos



EDITA: Asociación A. IRIMIA    FEITO EN PAPEL RECICLADO 

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Luís Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vidal, Lidia 
Campos Chan, Manolo G. Turnes, Lines Salgado Iglesias, José Antonio Martínez. Tlf. 986 10 49 45.

COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victorino Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco 
Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tareixa Ledo, Moisés Lozano, Clodio González Pérez, Antón Martínez 
Aneiros, Sara Paz Quiñones, Manuel Pérez Blanco, Xabier Blanco, Valentina Formoso Gosende, Celia Castro Ojea, Xerardo Castedo 
Valbuena, Engracia Vidal, Francisco Xabier Martínez Prieto, Fernando Veiga, Antonio Pinto Antón, Bea Cedrón Vilar, Mariano Guizán 
Sánchez, Carmen Soto, Rubén Aramburu, Carme Soto, Marisa Vidal e Xan Guillén, Christina Moreira.

CORRECCIÓN LINgüíSTICA: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.

RECEPCIÓN DE ARTIgOS E COLABORACIÓNS EN: revistairimia@asociacion-irimia.org

SUBSCRICIÓNS:  Apdo. 296  – 15704  Santiago de Compostela. Telf.:  628 416 644 / subscricións@asociacion-irimia.org

 Ordinaria: 25 Euros. de Apoio: 40 Euros.   

PARA ASUNTOS DA ASOCIACIÓN NON RELACIONADOS COA REVISTA: asociacion-irimia@asociacion-irimia .org 

CONTA: NOVACAIXAGALICIA, CC/2080-0349-85-3040005822- Urbana, nº 8 - Santiago

DEPÓSITO LEgAL: C-1417-81   TIRADA: 1.000 exemplares  DESEÑO E MAQUETACIÓN: Ninfa, Riveiro, Martínez    

ISSN: 2172-9182           IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR S.A.L. DISTRIBÚE: IMPACTA 

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://asociacion-irimia .org/revista.xhtml

Velaí ven o inverno, 
o tempo de apagar 
os lumes

 ANO XXXII • Nº 886 - Do 21 de outubro ao 2 de novembro de 2013

R E V I S T A  Q U I N C E N A L  D E  C R E N T E S  G A L E G O S

a xustiza e a paz bícanse
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O noso taboleiro Outro benestar é posible...e necesario  
Alfonso Mascuñana

Mil veces temos proclamado: Outro mundo é posible! 
Pero, é realmente posible outro mundo mellor cando 
para nós estar ben, para sermos felices, no fondo o que 
queremos é o benestar que nos proporciona “este” 
mundo. 
 
Regaláronme este pequeno gran libro que parece que 
non di nada que non saibamos, ou que non teñamos 
comentado nos nosos círculos.  
 
Pero o libro conta dun xeito pedagóxico, sinxelo, 
concentrado e realista unha reflexión sobre o Modelo de 
Benestar ( que non é igual que o Estado de Benestar): 
Que entendemos realmente por benestar, ou , o que é o 
mesmo, que é para nós a  Felicidade? 
 
Se vos animades a mercalo (6 euros) non vaiades 
pensar que é un libro de “autoaxuda” dos que tanto 
hai. É un libro crítico, lúcido, escrito dende a pertenza 

á xente de abaixo, ao barrio, que trata de desenmascarar e de 
desenmascararnos, deixando aberto, pero sen aseguralo, un futuro 
feliz para a humanidade. 
 
O seu autor é Antonio Zugasti Pellejero, antiguo cura obreiro, 
logo só obreiro coa pretensión de seguir a Xesús de Nazaré sen 
medo á liberdade. Militante de base nos campos sindical, político 
e social. Actualmente colabora na cooperativa Trabensol, un 
proxecto para abordar dun xeito alternativo a última etapa da 
vida.
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Boa Nova

A
 C
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E

“O berro do pobre traspón as nubes, non apousa até 
chegar á meta, non cede até que Deus o atende” di 
o libro do Sirácida (Eclo 35, 21). Así é o berro do 
publicano, e calquera berro que sae das entrañas 
dunha persoa sedenta que está na busca de Deus. Con 
iso non contaba o fariseo. El non berraba: só facía 
reconto das súas abundancias, pensando que ao ter de 
todo tamén tería as bendicións de Deus. Esqueceu algo 
fundamental: “Non lle vaias con subornos, que non os 
acepta, non poñas esperanza na ofrenda extorsionada, 
porque El  é un Deus xusto e non ten preferencias de 
persoa; non tomará parte contra o pobre mais presta 
oídos ás demandas do asoballado, non refuga os  
saloucos do orfo nin da viúva que repite o seu laio en 
tanto lle esvaran as  bágoas polas meixelas, que nunca 
desoe os berros do orfo e a viúva cando repiten a súa 
queixa” (Eclo 35, 14-18). 

De onde saen, pois, as nosas oracións? 

Dun corazón saturado de cousas, que non precisa nada, 
que non sente a necesidade de Deus, malamente poderá 
saír un berro que atravese as nubes. A nosa indixencia 
é a que nos ten que facer berrar… e Deus non deixa 
de escoitar os berros que nacen no fondo dos nosos 
corazóns, os berros que devecen pola xustiza!!

Marisa de Corme

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 27 DE OUTUBRO. XXX DO 
TEMPO ORDINARIO
Lc 18, 9-14
Naquel tempo, Xesús propúxolles esta 
parábola dirixíndose a uns que estaban moi 
seguros de si mesmos, créndose perfectos e 
desprezando os demais: “Dous homes subiron 
ao templo para orar; un era fariseo e outro 
recadador de impostos. O fariseo, de pé, 
oraba para os seus adentros deste xeito: “Meu 
Deus, douche gracias porque non son coma os 
demais: ladrón, inxusto e adúltero; nin coma 
ese recadador. Gardo o xaxún dúas veces 
por semana e pago o décimo de todo canto 
gaño”. O recadador, en troca, manténdose 
a distancia, non se atrevía nin a levantar os 
ollos ao ceo, senón que petando no peito 
dicía: “Meu Deus, ten compaixón de min, que 
son un pecador”. Asegúrovos que este baixou 
reconciliado con Deus para a súa casa e, en 
cambio, o outro non. Porque a todo o que se 
teña por moito rebaixarano e a todo o que se 
rebaixe enaltecerano”.
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E unha muller subiu ao Templo, non 
participou nesta parábola porque non 
a deixaron entrar e ficou nas escaleiras, 
levaba no colo un estraño vulto, coa 
mirada perdida dicía:

Meu Deus, mira que son pecadora, 
filla e irmá de pecadores e de un 
pobo pecador. Velaquí que che traio 
un corpiño moreniño, como a virxe 
moreniña, moreniño como o pan que vén 
do forno, un corpiño frío e mollado, con 
trenciñas finas e delicadas no cabelo, 
dediños enguedellados en algas do mar, 
derradeiro xoguete... un corpo que pesa 
tanto como a dor toda do mundo, como 
doe a miña culpa, como doe sentirme 
inútil e baleira. Mira Naiciña de todo o 
que vive, Nai e Fonte de todas as bagoas 
do mar, mira que che traio o Corpo da 
túa Filla, afogado no Mediterráneo polo 
noso egoísmo, anainado polas ondas en 
lene e vano consolo. Mira que che traio o 
Corpo e o Sangue da túa Filla, Aminata, 
crucificada nas nosas fronteiras, en 
Lampedusa, Europa, no outono do ano 
desgraciado de 2013, para que ti a 
resucites. Señora acolle das miñas mans 
este sacrificio e cando poidas, algún día, 
perdóame, perdóame, perdóame...

Christina
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Falando da lingua Vin Pepe sen gafas!
Lidia e Valentina

O Fachineiro da educación
Enumeracións
O uso da coma nas enumeracións 
é o primeiro que se aprende a pro-
pósito deste signo de puntuación. 
Podiamos sementar comas a feito 
no malfadado texto se quixesémos 
dar conta dos  desatinos da presun-
ta Lei de educación que aprobou 
o goberno. Estes días asistimos 
a unha folga na educación pública, acompa-
ñada das correspondentes manifestacións, 
contra unha norma que vai en contra do que 
aconsellaría calquera reblo de sentido común 
nun país civilizado. Pero claro, iso non serve 
por aquí. Xa non é só que se queira xibarizar 
o ensino público, poñer pexas na educación 
dos máis febles, xebrar por sexo, desprezar 

aínda máis todas as linguas que non 
sexan o castelán e todos os puntos 
suspensivos que cumpra engadir. 
Ademais, o papa de España (léase 
con entoación marcial, porfa) deita 
o seu rouco son no solpor do seu 
mandato sobre a Lei que vai crear 
súbditas en lugar de cidadás; que vai 
narcotizar os que teñan que protes-

tar dentro de vinte anos porque han ver aínda 
máis precarizados os seus subemprego. Quizais 
non han saber o que lles din cando un minis-
tro anuncie que os salarios moderan o seu cre-
cemento. Volvemos á educación do Balbino de 
Neira Vilas. Só ha poder estudar o Manolito. E a 
ese, xa o sabemos, non hai quen lle tusa.

A.Q.

Convidei (a) miña curmá e os meus 
amigos á festa, e non *Conveidei á 
miña curmá e ós meus amigos á festa.

E poñemos entre paréntese os artigos 
(o) e (a) respectivamente porque hai 
zonas de Galicia onde non usamos 
artigo diante do posesivo, cando este 
vai seguido dun nome de parentes-
co. Daquela, quen fala de “meu pai” 
”meu curmán”, “miña irmá”  dirá: 
Trouxen meu pai á festa, Convidei 
meu irmán ou Levei miña curmá no 
coche. E como somos tan solidarias 
cos demais, levando, convidando e 
transportando…, agasalláronnos 
cunha presa de castañas, igual que 
fai en decembro o Apalpador , mais 
agora foi porque estamos no tempo. 
E por homenaxear a Rosalía e os seus 
Cantares galegos, entregáronnolas di-
cindo aquilo de 

“has de cantar que che hei de dar zon-
chos, has de cantar que che hei de dar 
moitos”

Quen sabe o que son os zonchos? Se 
non tendes a palabra de voso, nin vos 
apetece ir ao dicionario, non vos que-
da outra que lernos de aquí a 15 días 

Hoxe vin Pepe e díxome que ía cha-
mar Carme para ir tomar algo. Esta 
frase escoitámoslla a Claudia que é 
de Xermade (Lugo) e chamounos á 
atención porque nunca nos fixáramos 
que a xente de por alí empregaba –en 
termos sintácticos– o complemento 
directo (CD) (Pepe, Carme…, os que 
reciben directamente a acción do ver-

bo) sen poñerlle diante a preposición 
“a”. Esta forma de falar é totalmente 
correcta, igual que tamén é correcto 
poñer a preposición “a” diante dun 
nome propio que faga de CD, así  
que tanto dá como tanto ten dicir e 
escribir Onte vin Hadrián no parque 
como Onte vin a Hadrián no parque.

Cando si é obrigado colocar a prepo-
sición “a” diante de CD é cos prono-
mes persoais: Vírona a ela na festa. 
Búscante a ti. Chamárono a el. Esco-
lléronme a min… 

Isto creo que todos e todas o dicimos 
ben e non ten máis ciencia. O que si 
ten algo de miga é saber que é só ne-
ses casos cando se pode poñer “a” an-
tes do CD, nunca no resto. E aquí sa-
bemos que adoitamos meter a zoca… 
porque  esta estrutura está xa moi 
castelanizada e custa traballo corrixi-
la, sobre todo custa traballo corrixila 
cando se trata de complementos di-
rectos de persoa: 

Coñeceu (o) seu pai ao lonxe, e non  
*Coñeceu ao seu pai ao lonxe.

???


