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ALEDEIME 0\iER HGANDHr' , PERO NON CHORE I
Aledeime pornue, aparf"e de ..a rstúpida maV! v::rn_"I:; mm :mundo enzoufado de razóm
(1tiler; e dt- dc:minio . Para todo hai razón que nía de facer excesivamente planos os perso.nar.1.wn:t e xu"tffica con tal de.que por detrás se xes~ cando se quere resaltar unha empresa épi3llmq1J e aJgo útil. E esta instrumentalización . ca, a película fíxome lembrar destes detalles:
- Ternos necesidade de reflexionar. A. rada ra7on está a furar coma un verme no corazón pode analizar, descubrir, criticar, ver denlÓ n Jos homes das institucións, da política,
J~ vida . Todo é normal nesta sociedade, onde
tro, ó lonxe ... Sirve para distinguir as bases pór
unhas complexas circunstancias nos dan pé pa- enriba das que non podemos pasar aínda que
ra soster o autoengaño de que loitamos pola teñamos unhas razónsmoi poderosa{ás portas.
Ubenade escrav:izando, pola xusticia roubando Sirve incluso para discrepar da maioría, anque,
o u pola vida matando. Incluso aplaudimos e aparentemente, coa maioría se alíe unha posilles damos postos de responsabilidade a que- ble salvación.
- Ternos necesi ade tte actuar; Hai que
nes son hábiles no manexo desta arte e lle saca n proveito . Por eso , todos defendemos a ver- arrincar forzas de desesperahza e actuar. E
dade e a sinceridad e, pero todos ternos pro- ademáis dun xeito belixerante. Debemos pelefundas razóns para mentir; todos queremos un xar de certo porque son moitas as causas polas
t rabalJo ben feíto e honrado, pero todos xusti- que merece a pena · pelexar. A razón, a refleficam ós a nosa irresponsabilidade profesional; xión deberá impulsar unha acción directa, sin
todos queremos un mundo mellar, pero cada reviravoltas, sin excesivas estratexias, aínda
dia estámolo a destruir. Atopamos razóns para que, claro, sin asociar e ser directos e claros
todo : para explotar ó probe, para rirnos do nos plantexamentos con ser parvos. Pero débeinculto , para seguir amasando armamento , in- se actuar decindo a onde se quere ir. Pero sin
rnd ir países, aterrorizará población , engañar ó retrasar a acción. ¡Canto se está retrasando a
•, 1
c~go , martirizar ó inxe1, en fin que somos o
acc10n ..
suficient emente listos para razonar a nosa pro- Ternos necesidade de odiar, de odiar a
pia autodestrucción nas aras da deusa utilida- violencia. E traidora a lóxica da violencia. E
de.
trapalleira a sorrisa da violencia. E falso o paE nun mundo así , é fodido vivir. Non é do- raíso que agurgulla da violencia. Malo da salvaaclo porque a ilusión vai esmorecendo; porque ción que veña da violencia. Teremos, pois, que
r1dS irnos percatando de que os amigos non
nos ir exercitando en loitar contra das armas
sm• amigos, senón arrimados detrás das nasas sin armas, contra das guerras sin guerra violenmfluencias, coñecementos ou comenencias, ta, contra dos torturadores sin tortura ... pero
pero non pe rsuas coas que podes falar ; com- loitando, constantemente loitando.
partir, participar no vivir. ... : porque , rematanComo xa dixera, aledeime ó ver Gandhi,
do , nunca se sabe onde nin de que lado.lle po- pero non chorei. E tiña ganas de chorar. Se cade caer a un a primeira labazada .
dra é que xa non nos quedan bágoas; se cadra
Por eso entrei no cine con ganas de me ilu- que está a renacer a ilusión.
sionar, de crer en razóns no só útiles, que son
Urnberto lgnatius

DOMINGO 21 DE TEMPO ORDINARIO

Evanxelio segundo Lucas (13, 22-30)
Atravesaba vilas e aldeas ensinando, camiño de Xerusa.lén.
Un preguntoulle:
- Señor, ¿son poucos os que se salvan?
El respondeu:
~

Loitade para entrar pola porta estreita, porque vos aseguro que m0itos
o intentarán e non poderán. Despois que o dono da casa peche a porta e ernpecedes os de fora a petar nela dicindo: "'Señor, ábrenos" , el responderá:
··nonsei quen sodes". Entón empezaredes a decir:" ¡se comimos e bebimo _,
contigo e ensinaches polas nosas ruas!" El repetirá: "Non sei quen sodes !
¡Arredádevos de mis os que practicades a inxusticia!".
Ali será o ·pranto e mailo renxer dos dentes; cando vexades a Abrahán, a
Isaac, a Xacob e tódolos profetas no Reino de Deus, e que a vós vos botara
...;.

fora. E chegarán de Oriente e Occidente

norte e do sul a se sentaren na

mesa do Reino de Deus. Si, hainos que son os últimos e serán os primeiros, e
hainos primeiros que serán os últimos.

-~--

Un ano rnaís os irimegos irnos ter a sorte de xuntarnos para facer festa. O dia 1O de seternbro celebrarerno··la nosa Vi Romaxe.
Vai para seis anos que nos demos cita en lrimia, onde o Paí Miño empeza a ser. Alí xuramos vivir a nasa
fe cristiana enraizada na nasa Terra. Alí, como cristiáns, renacimos galegas.
A terceira Romaxe celebrámo-la tamén a carón do
Miilo. Foi nos Peares, onde o Miño, o Bubal e o Sil
danse o abrazo .de irmandade e despois camiñan xuntos cara a inmensidade do mar, entoando ledos a
cantiga das augas.
Agora irnos outra vez cabo do Miño, moi peertiño
da sua desembocadura. Teremos ocasión de ve-lo
manso e quedo, coma o velliño que mira a vida sereo
despois de percorrer o seu camiño. Desde o Monte
Aloia poderemos contemplar como se funden e confunden coas augas inmensas do Océano as augas que
fecu ndaron as nasas terras e deron enerx ía e calor ás
nasas casas; augas recollidas con agarimo no seo do
Pa i Miño para entregalas agora ó mar. Todo un símbolo para os que eremos que camiñamos cara á plenitude da Vida.
Tamén teremos ocasión de comprobar cómo o Mi{1o non separa. Estaremos xuntos xente dos dous lados. Fumos as persoas as que fixemos as seves a es diY.isións entre os pavos; foron as poi íticas as que corta- . -
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ron a historia común. Para ce
cer este dato: ata o século X
gaba deica Viana do Castelo·e
bispado de Braga. Historia cor
Xuntámonos para facer fes
que nos xuntamos. A nasa é
única- oa que non festexarr
eso tamén se .explica que no
para todos os anos.
Celebrarémo-la Eucaristia i
do Monte Aloia, xungu índon
megos vidas das máis diversas
Estaremos al í os que temo:

e galegos, os que estamos convencidos d?. quo

f1 L. ri

:.1-:

ser cristiáns maduros sin ter un com prc• ,· 1 i:~i:_1 3t> rio cos problemas da nosa Terra os que qu~-: r ~::.,-,o~ uu0

pode

1

a nosa tala sexa respetada ·e amada, . Ds que :>0!1c.~;:;'-.

nun mundo de irmandade no que desaparezcan as si~
ves e divisións ...
Os irimegos non exclu ímos ó ninguén da nosa teste .
Pero sí decimos que non teñen dereito a rir e baila r os
que nada fan para que outros rían e bailen. os qut:
non teñen dor de que morra a alma dos povos . os que
non se preocupan por defender a nosa cultura e fala
galega, os que emporcallan a vida, a natureza e historia dos povos ...
1mos á Romaxe con ganas de celebrar neta todo
ca.nto fixemos durante o ano por mel lorar as nosas
relacións humanas, a nosa cultura e condicións de
vida. E na Rómaxe queremos col ler novos folgos para
seguir vivindo con fondura e responsabilidade.

a

.¡

PONTEVEDRA

Jmproba lo .abonda cono:V a Diócese de Tui che~ formaba parte do Arcemún, polo tanto.
sta; e tacemos festa porunha desas romerías _:_a
10S a ningún Santo. Por
>n teñamos un sitio fixo
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A semana pasada contabamos como a Cuca, unha vaca santanderina moi uf1na: . . chegaba a unha corte onde tódalas vacas eran galegas do país.
A Teixa, de cando en ·cand.o , erguía os seus grandes olios melancólicos do
c.h.a n e coma o que non quere a cousa, co aplomo que sempre foi característico
def>ta sufrida raza galega ollaba pra min, e xenegaba a testa con an lixeiro bufido como decindome: -- Esta seique é moi fina ¡Que ben nos entendiamos a
Tt~ix a e mais eu!.
Fina si era. ou iso cavilaban os viciños que sempre a vian lustrosa; claro que
eles semente a vían despois de maquillarse, ou sexa: despois de que lle pasásemos unha rasqueta polo lombo ou por onde ca.draba; pero tiñan que vela cando
se ergufa po!as mañás, toda enzarafoulada en ... ¿pra que decilo? O mesmiño, o
mesmiño que as outras. As outras: a Teixa, a Roxa, a Cachorra e a Figueira, ainda tiñan disculpa; porque moitas veces, cansas de traballar polo día non estabán
á anoite pra séculas, e deitabanse pola noite onde ca.draba, sen andar apalapando moito; e xa se sabe.
A Teixa, que fora criada na casa sempre tivo o mando ondiscutible. E non
tP-nte Xudas a ninguén a matinar que era un mando dictatorial ou tirano. Non.
Era unha especie de respeto que as outras tres lle profesaban por unanimidade.
Somentes quixo discutirllo a Cuca, xa ós oito dias de chegar á c~. Cando viñan un dia á noite pra o curral, comenzou a meterlJe forrascadas por detrás, cos

cornechos
~
~
Tei. ,...,...----~--~, ~
~:\xa de1xouse ir co/
'
·
""'"' ';::\
mase tomara a cou( {
' ' 11o' '
sa por un xogo as,
j
J (·1
,, \
tra que lle encheu
\
~~
:'9 ·_ 1
abondo os fuciños,
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con toda a sua san/ ·
ta pachorra, sen .o
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mais fü(ero asomo
L(
de violencia, enve~
redoulle unha fozoa que a sentou de
cu, con perdon, no
: t.,-·;~;
alboio que ternos alí .
_
: :.. ..- ~\ Aquel dia todos tomamos café á cea, e á Teixa démoslle unha <lucia de espigas pola gran lección de autonomía que nos dera.
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A semana pasada falábamos da ledidia e da necesidade de ler, e traguíamos a esta
páxina algúns libros especialmente para á xente mais nova. Pois ben, esta semana irnos falar
unha miguiña dalgúns libros para á xente un_pot.Lco maior. Trátase de catro libros rían moi
longos que se len congosto ecos que un tamén aprende.
Dous libros clásicos, que anque non sairon a luz hoxe, non se pode decir que sexan de>
onte, porque seguen t.endo vixencia e actualidade, dous libros varias veces reeditados: Ensaio
histórico sobre a Cultura Galega, de Ramón Otero Pedrayo, e Cousas de Daniel R. Castelao ..
E logo outros dous máis recentes: Eu renazol
galego, do noso éo.laborador Xosé Chao Rego,. e
Homes de tras da Corda, de Carlos G. Reigosa ~
Xosé Chao Rego
Dous libros de ensaio, ou sexa, de reflexión, onde
un aprende cousas sobre a nosa Terr~, e outros
dous de. creación, onde un pode deleitarse polos
camiños da literatura.
·
O Ensaio histórico sobré a Cultura Galega,
Ensaio sobre identidade galega
publicado. por vez primeira en 1933 e reeditado o
pasado 1982 por Galaxia, é un fer.maso libro de
246 pax. que nos axuda a dar un paseo pala nasa
historia, ameno e certeiro. Como quen se adonou
da "corrente central da cultura do país, da sua
significación fonda, da sua alma invisible" (F. del
RiegoJ. Otero sabe guiarnos ó longo da evolución
do noso pobo 'sen aburrirnos con datas e nomes,
só os imprescindibles.
Igualmente, Pepe Chao en Eu renazo galega,
publicado este ano en Edicións do Castro, sabe
buscar a esencia do noso ser galegos, axudándonos a amar mais a nosa Terra, e a buscar as raices
da nosa identidade. Con todo acerto se subtitula "Ensaio sobre a identidade galega".
Das Cousas de Castelao, reeditado tamén o
ano pasado por Galaxia, por enésima vez, pauso
se pode decir que non se teña dito xa. Ten axudado a moitos gal egos a descubrir o engado da sua T erra. Libro breve -100 páxinas escasaspro que non ten desperdicio.
·
E Carlos G. Reigosa· ofrécenos en Homes de detrás da Corda unhas historias "nas que uns
oersonaxes eternos -galegas de hoxe e de sempre- acadan unha expresión literaria comple..ta " sabendo captar a maxia dun mundp enxebre, e a vez festivo e violento,. .. noso.
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Esta copla que .hoxe canto
resulta un bo exemplo
de que cando nada pasa
haivos que fa/ar do tempo.

Pero se imos a este paso
de diluvio, abofé
que terernos que ir pensando
nunha arca de Noé.

Mentres en toda Europa
anda a xente case núá,
en Galicia cae auga:
cando non, o vento, brúa.

O malo é que o mes de xulio
resultou asunto feo
para os que fundiron cartos
na praia, de veraneo.

iNon abondará coa choiva
tralos trebóns do inverno?
Os galegas non estamos
preparados para o inferno.

Aínda peor foi a couS8
prá nasa xente labrega
que contaba cos labores
que leva consigo a sega.
.
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AfAL/1 é CAMlBD
¿U-las chaves?

s""'gt;indo co asunto do guión que separa a
palabra d& segunda_ forma do artigo (por
txempio , --facémo-lo labor", "apaga-lo lume ·
do monrr''), quero hoxe referirme a dous fenómenos.
O primeiro. e indo ó fondo do mar, que é
nílde están as chaves (matrile, rile, rile), dicir
que ~n bna parte de Galicia emprégase a segund:! forma do artigo co adverbio u (do lar Ir. '\;hi":ondc, que en francés se di "ou"):
as í, p0dcmo~ escoitar: ¿Ula cunea? ¿Ula?,
equivaie!1te e " 0 onde está a cunea?? ¿onde
1J·) ( d<:'oelfa t"Star no cunqueim ). A quen

non estamos afeitos a este adverbio de lugar,
prod-ucenos risa por aquelo da semellanza co
·
verbo ulir.
O segundo fenómeno refírese ós pronomes átonos (que non levan acento) nós, vós
que, seguidos do artigo, adoitan leva-la segunda forma do artigo, aínda que as "Normas" non o inclúen coma obrigatorio. Así, a
frase "nós os gal egos", pode escribirse, e,
desde logo, pronunciarse nó-los galegos; ou
estoutra: vó-los meus amigos. Pero aínda
queda o problema dos pronomes átonos (que
non levan acento) para o próximo día .
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