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¡PASA MOURO ! 
O chegar do baile unha parella un día de 

rnoita auga, a moza d íxolle ó seu rapaz: 
- Ven te pra cociña que estás pingando e ba

rullamos unha rniguiña mais. 
O mozo recelaba e díxolle: 
- Ben sabes que te quero e pasaba de boa ga

na, pero o teu pai ... 
A moza d ille': 
- O meu pai éche xordo coma unha pedra, 

por el non hemos ter problema, non se enterará 
de nada. 

Na rociña habiavos un can, e xa se sabe co
rno fan os cas: comenzan por ladrar, despois 
lamben e por último métense entre as pernas 
dos visitantes. E así lle fixo o can ó rapaz. Os 
poucos, por aquelo das humedades, o mozo bo
tou un peido ben sop.oro, e o paidar~pazadixo: 

- Pasa Mouro! 
Os dous mozos riron a cachón e a rapaciña 

díxolle: ves coidcu que era o can, xa che dixen 
que era xordo. Botou un segundo peido, e o ve
llo asegundou: 

- Pasa Mouro!. 
E así cada vez mais. Por último tronou con 

un tan grande que o vello dixo: 
- ¡ Pasa Mouro, inda han de cagar por ti e 

rnai non te moves !. 

A GALINA AFORTUNADA 
bstaba Lraballando unha pisonadora polaca~ 

rretera e pasou por riha dunha galiña. O maqui- · 
nista botouse a man á cabeza e dixo: vou cear 
atrás a ver se polo menos a dona pode facer un 

Aínda que IRIMIA está 
esperanzada co trunfo 
dos socialistas nas elec
cións, visto que o resul
tado das votacións na 
nosa . terra galega nos 
deixou algo tristes, pra 
escorrentar a melanco
nía adicámonos a con
tar contos. 
Ahí vos van por se vos 
sirven p_ra sorrir un 
pouco. 

caldo con ela, porque a pobriña debe estar ben 
planchada. Pero cando volveu atrás, a galiña er
gueuse espelindo as prumas e co cacarexo moi 
contenta dixo: 

- ¡ Estes si que son galos, e non os do meu 
galiñeiro! 

O BARBEIRO BRUTALAN 
Entrou un home e díxolle ó barbeiro: 
-Véñome afeitar. 
O oficial comenzou a barbear ·nel e tem

bláballe moito o pulso, de xeito e maneira que 
lle fixo moitos sinales na cara ó cliente. Este es
taba espant"ado, e cando o barbeiro lle pregun
tou: 

-¿Doulle outro repaso?, o bon do home dí
xolle: 

- ¿E ten por ahí un vaso de viño?. 
-Téño, dixo o barbeiro. Pois achéguemo se 

fai o favor. O home encheu a boca sen tragar o 
viño e preguntoulle ó barbeiro: 

-¿E verto? 
Non, dixo o barbeiro. 
Pois deme logo a segunda man, dille o cliente. 

O RAPAZ BONITO 
Era un rapaz moi feo, moi feísimo e un día a 

sua nai mandouno ir comprar á tenda. Despois 
de comprar moitas cousas, por último díxolle á 
tendeira: 

-Agora póñame bonito (atún) por 20. pstas. 
E a tendeira díxolle: 

- Oi rapaz, vai xunto a tua nai e dille se pen
sa que son a Virxe de Lurdes. 
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ORACION PRA CANDO A MORTE 
VISITE AS NOSAS TENDAS 

Se esmorece pra mina luz do sol, 
os meus o/los pra sempre beberán 
na fon te da luz sen ocaso 
que está en ti, meu bon Señor. 

Se a lúa esq uence pra m in 
o seu claror no itego, 
atoparei en ti mil lúas agardando 
no día sen noite do ceo. 

Se perdo a man familiar 
que me daba compaña e calor, 
encontrarei en ti outras mans 
que quenten o corazón. 

Se non chega ó meu oído 
a voz familiar do amigo, 
terei a tua voz de Pai 
que me chamas como fil/o. 

Se os meus o/los se pechan 
á bonitura desta terra, 
abriranse pra sempre á fermosura 
dunha terra nova e ·eterna. 

Se parto deste m_undo acongoxado 
por non ter feíto o que quixera, 
serás pra min perdón e novedade, 
encherás de plenitud e a miña espera. 

Se Ós choros rodean o meu corpo 
cuberto coa tristura da ause·ncia . ' set que rutarei sen equivoco 
no camiño da a!egr/a ventureira. 

E ti serás pra m in 
sol e lúa e terra, 
,e vento, e mar e estrela. 
Pai e amigo, 
calor e compaña leda, 
luz na noite, 
abrazo , corazón, 
fome saltareira. · 

·Domingo 33 ordinario 

t EV ANXELIO SEGUNDO MARCOS 
(13, 24-32) 

Naquel tempo dixo Xesús: 
. Naqueles días, pasada xa aquela an

gu.st1a, o sol hase escurecer, a lúa deixará 
de aluzar, as estrelas caerán do ceo as 
potencias do ceo serán abaladas. Entón 
verán vir ó Fillo do Home sobre as nubes 
con gran poder e gloria. E enviará ós an
xos para reuniren ós elexidos desde os 
catro ventas do cabo da terra até o cabo 
do ceo. 

Aprendede da comparanza da fi
gueira. Cando reverdecen as suas ponla$ e 
florecen os gramos, botades de conta 
que o vran está perto. Así tamén vos 
cando vexades que pasan estas cousas: 
caed e na con ta que xa está pertiño: á 

. porta:, As~gúrovos que non pasará esta 
xerac1on sm que antes suceda todo esto. 
9 ceo e maila terra pasarán, pero as mi
nas palabras non pasarán. 

E~ canto ~ dí~ e m,ais á ·hora no que 
esto vara. ocurrrr, mnguen sabe nada nin 
os anxos do ceo, nin o F'illo; tan só o' Pai. 

Se chora pota orfandade 
a xente que tanto estimo 
estarei mais perta dela 
porque vivirei contigo 

Contigo hei sementar calor no mundo 
contigo hei trabal/ar polo irmandade 
anque marcho do mundo estou ben certo 
que non me arredo del pois ti o abrangues. 

Nada perderei, 
ninguén pro m in será ausente. 
Canto son, amo e busco 
atopareino en ti 
cumplidamente. 



Que pasa en Al 
Non hai ninguén na provincia de Lugo, e quizaves en Galicia, que non saiba da g 

bailaron moitos anos miles de operarios nunha obra xigantesca. Dedan que era unha 11 

ALUMINA-ALUMINIO presenta suspensión de pagos. Esto quere decir, que se dech 
terveña e faga de mediador. A noticia sorprenden á xente, pero todo se viña cocendo te 

De quen é a empresa 
E de varios socios. O principal é o Estado Español, pero 

tamén teñen moito capital duas empresas extranxeiras, a cana
diense ALCAN e a francesa P.U .K. , ademais de varios bancos. 
Precisamente a francesa P .U .K. é a principal dona da empresa 
ALUGASA (Aluminio de Galicia) que, como se ve, de galega 
ten pouco. 

Unha industria mal nacida 
Alúmina- Aluminio de San Cibrán naceu mal. E unha in

dustria que fabrica aluminio en Galicia onde non ternos un tris
te mineral de bauxita que é de donde se quita. Ten que vir to
do de fóra. E tamén unha industria que gasta moitísirna ener
xía eléctrica e entre nós está mais cara que en Europa. 

Cando se montou o aluminio pagábase ben no mercadc 
internacional . O Capitalismo ía pra riba. Pero desque apareceu 
a crise , os precios cairon a plomo: de se pagar a 2300 dólares a 
Tonelada baixouse a 900. Esto _mancou moito a países produ
tores , sobre todo ós que coma nós non tiñan minas de bauxita: 
así o Xapón tivo que reducir a produción nun 80 por cento . E 
países produtores de mineral , corp.o os Estados unidos, tiveron 
que reducila a un 40 por cento. 

Crear industrias galegas mais xeitosas 
En Galicia ternos moitas materias primas , riqu ezas natu 

rais que compriría traballar aquí. . Hai moíto Cínc en Ru biais 
(Pedrafita), Caolín en Burela , carbón de lignito nas Pontes, na 
Lirnia, en Meirama , hai madeira en toda Galicia, coiros, etc., 
et c. Sóbra.nos enerxía , tarnén mao de obra (que ten que irga
n ar o pan fora) e hai canos aforrados nos Bancos e Cai xas de 
A forros que en gran parte vanse empregar fora. 

Pero en troques de montarmos industrias pra n arrsfor 
mar esas riquezas (a Autonomía non dá poder suficiente pra 
facelo, non hai poder galego), o Capital e o goberno central , 
véñennos frnpoñendo extrañas industrias que corren o perigo 
de seren pan pra hoxe e fame pra ma.ñá. Son industrias colo-

niales. 
E compre que abramos o 

trabal1o, pero hai maneiras de fa 
rísimos: 30 millós de pts . cada 
de San Cibrán chupa a mitade c 
sume en Ga.licia. · 

Chegou a crise 
Xa no vian do ano pasad 1 

habfa un desequilibrio ; medraba 
E comenzou a busca de solució1 



lumina-Aluminio 
gran empresa Aluminio-Alúmina de San Cibrán (San Ciprián). Na sua constmción tra
mostrado progreso industrial de Galicia. Pero non hai moito que liamos na prensa que 
lara incapaz de atender ós seus compromisos económicos e acude a un xuez pra que in
empo atrás. 

JS ollos: é bon crear postos de 
acelo. Os da Alumina saíron ca
un. Por outra banda a empresa 

da enerx ía eléctrica que se con-

lo a Banca avisara: na empresa 
m as deudas mais que o capital. 
>ns. O Instituto Nacional de In-

dustria (I.N.I.), que é do Estado Español,-un dos principais do
nos da Alúmina quería meter mais capital pra equilibrar a cou
sa. Pero as estranxeiras, como a francesa P.U.K., que non mi
ran o problema da xente senón que o capital rinda, din que a 
empresa está pensada cos pés, e que non se trata de poñer e 
poñer capital pra compensar perdas. E o caso é que ten razón. 

A francesa P .U K. prefiriría venderlle ó I.N.I. a sua parte 
pra fuxir dun mal negocio. Pero resulta que esa parte de capital 
que teñen os franceses, debe responder da parte da débeda 
(deuda) que lle corresponde. Mercarlles o capital supón ter que 
pagar o que deben. O I.N.I. xa ten feíto esto outras veces e foi 
moi criticado pola esquerda xa que o IN.I. é de tódolos espa-· 
ñois e non pode facer negocios ruinosos cos cartos públicos. 
Pero hai algún tempo que o deixou de facer mesmo con em
presarios españois en crise. Agora, non ten_ valor de facelo en 
beneficio dunha multinacional francesa porque se lle botaría a 
xente enrriba. 

Entre unha cousa e outra remata o prazo dun creto in
ternacional de 200 millós de dólares que lle fixeran a Alumina
-Alumínio e o I.N.I. ·a través da sua tmipresa ENDASA, foaa a 
suspensión de pagos. A solución disque tería que vír dando tres 
pasos: aumentar o capital da empresa, esto é, met~r mais car
tas, aumentar as accións; despoís sentarse a falar cos acreedo 
res e ver o xeito de ir termando das débedas; e por fin atacar o 
mal de raíz e estudar o xeíto de facer rentable a .industria de 
San Cibrán. 

Pero xa dixemos que os franceses prefiren en principio 
deixar o negocio. Todo o mais que se conseguíu foi chegar a 
·un acordo -para ir tirando dous meses mais á espera de que o 
novo goberno socialista busque unha solución. O acordo con
sistiu en que cada -parte pagara o que lle correspondera de inte
reses. En decembro volverase a estar como agora. 

Os postos de traballo corren peligro. &¡>eremos que esta 
vez a clase obreira non teña que pagar os pratos rotos. A ela 
sempre lle roca apandar coas crises do capital e cos erros dos 
gobernantes. 



NO CIMITER IO DE COCHES. (1) UN SEISCENTOS Que PAS 

Nunca estivera nun cimiterio de coches. 
A primeira impresión foi arrepiante. Atopeime 
al í con coches de amigos ós que non facían 
a índa moitos anos conocera cheos de vida e de 
enerxía, e agora, velos al í amontoados exáni
mes, con tódolos seus cabalas mortos. non sei 
que me daba. 

Había tantos que a algúns subíranos a un 
segundo plano e colocáranos sobor duns ferros. 
Só podían verse de baixo a riba. A min sempre 
me pareceu inmoral curiosear por debaixo dun 
coche; porque eles tamén terán o seu pudor e. 
se cadra, senten vergoña de que se lles vexan as 
súas cousiñas que teñen por debaixo. Un psi
quiatra d íxome que es tes reparos meus eran ta
bús herdados da educación represiva recibida. 
Non se i. 

Non tódolos coches que van a un cimite
rio de coches chegan al í mortos. A Algúns léva
nos con vida pra que rematen alí os seus días, 
porque de todo hai na viña do Señor e non falta 
xente que non quere que lle morra o coche na 
casa. Despois ós veciños todo selles volve curio
sear con iso de ir ver o coche morto. Claro que 
pra isto inventouse ultimamente o remedio de 
" no se recibe duelo " , pero despois físgase por 
tras das ventás a ver quen ven ou deixa de viró 
enterro. 

Un dos que había neste cimiterio a inda 
con vida era un seiscentos. Dinme de conta por
que o sentín tusir e ó volver a cabeza vino apro
veitando moito un cigarro feíto á man. Despois 
f ixémonos amigos e dinlle medio paquete de 
emboquillado e mais unha caixa de mistos. ad
vertíndolle que tivese procuro por mor da gaso-

-.-:-:-.· -

lina. 
- -Non hai coidado -díxome- que teño o 

depósito vale iro. 
Senteime cabo del no asento traseiro dou

tro coche que mo rrera nun choque en caravana. 
Morreran sete coches xuntos e ninguén se aper
sonou pra identificar o asen to aquel , por iso es
taba .al í sol to, sen amo. 

Desque tomamos confianza faloume de 
varias cousas que non vou poder relatárvolas to
das hoxe, pero hemos de ir indo ast ra donde 
cheguemos. 

Estaba un tris desagradecido do último 
amo que tivo por levalo pra alí con vida. Ali pa
saba moíto frío cada vez que viña unha inverna
da. Non me extraña, · itendo o depósito valeiro~ 
o derradeiro amo fora un rapazolo de dazanove 
anos pouco asentados_ O que mais amolou ó 
Seiscentos foi que se desfixese del pra mercar 
un Ritmo, porque lle tocara unha quiniela. 

-Aínda se lle tocase o Ritmo nun sorteo 
dunha sá de festas, pase, pero sendo doutro xei
to, non debese facerme a min esa faena-decía-. 

De tódalas súas experiencias no cimiterio. 
polo que me contou, a que lle impresionou amis 
foi ver chegar un día á media tarde un Mercedes 
relocente cargado nunha grúa grandísima que ti
ña pintada a todo o longo a bandeira de España. 
E normal que lle impresionase; porque os seis
centos ql:Je non poden chegar ó seu último des
tino polos seus propios medios, que son os 
mais, chegan nun tractor agrícola ou remolca
dos clandestinamente por outro coche que en 
ningún caso excede dos Hache Pes necesarios 
pra non ter que facer declaración de renda. 

., 
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Rapaces coma este cheos de aire 
voaron e voaron sin ser naide 

·. 

Aprendeu da maestra a ensínar todo 
os escotes e as saias polo codo 

Entérase do chisme e corre a bola 
e non se ocupa da vida prá millora 

. Oue breva tes rapaz pra ver a tele 
os que son coma ti, que sorte teñan 



t 
~ A noite do vinteoito Por desgracia, moitos votos 

\} 
seguín con moita atención que houbo na terra nosa, 

\\ os resultados dos votos fixeron medrar o grupo 
~ 
~ por radio e televisión. da dereita perigosa. 
~ 
\\ Non era cousa pra menos, E os partidos galeguistas 
;\ pois España está en apuro non poden, polo momento, 
~\ por culpa de que os golpistas por estaren desunidos \\ 
\ " queren matar o futuro. poñer pé no Parlamento. _, 
~'. 
I'. .. Despois de moitisimos anos Con todo hai que oledarse 
" a elección non tivo perda: do resultado en verdade: 
~ 
':\ perdeu a dereita dura os socialistas prometen 

e gañaron os de esquerda. mais xusticia e libertade. 

Se eu che dixese o que tí xa me dixeras ... 
Moitos gaJego-falantes, e 

incluso escritores de sona, pa
recen incapaces de se desfacer 
da influencia caste lá no uso 
de· certos tempos do verbo. 
S&bemos que en castelán o 
· perfecto do modo subxun
livo é "dijera o dijese", que se 
poden usar indistintamente. 
Por exemplo, podo decir: "si 
yo te dijera una cosa'', ou ta
méh, .. si te dijese lo que pasó 
allí'' -

Pero en g·alego non. 
Porque a forma galega di

xera non é do modo subxun
tivo, senón do indicativo: trá
tase do pluscuamperfecto de 
indicativo e corresponde ó 
castelán "había dicho"; é, lo
go, un tempo pasado; por 
exemplo : "Eu xa che dixera 
is to hai un ano" . 

Para o imperfecto de sub
xuntivo en galego non cabe 
mais que a forma dixese . Así 

podo decir: "se ti me dixeses 
o que tiña que facer, faríao"; 
pero nunca podo decir "se ti 
me dixeras", cousa que, la
mentablemente, faceinos a 
miúdo. ¿Será recuperable a 
xenuina diferencia galega, o 
noso falar enxebre? Ogallá fi
xésemos o posible, mais de 
que os nosos devanceiros, e 
nós mesmos, fixéramos astra 
hoxe. 
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