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· XA TEMOS ARCEBISPO GALEGO? ¿ . 

O día 18 de pasado mes de maio pu
hlicouse oficialmente o nomeamento de 
Rouco Varela como arcehispo de Santiago. 
Ata ese momento, e durante oito anos, fora 
hispo auxiliar da Igrexa de Compostela. ?s 
periódicos acompa~on a nova . coas ~a~
facións e f elicitacions dos medios oficiais 
galegos, tanto civís como eclesi~ticos. 

Pero JJOn todo foron alegrias: en 
algúns dito nomeamento causó d~alento, 
maiormente entre sacerdotes que conecen de 
perto o labor de D. Antonio R?uco estes úl
timos oito anos. Rouco V arela e. un exemplo 
dun gal ego, nado en Galicia pero, extrafio á 
súa terra: sabe falar gal ego, pero constanos o 
seu desprecio cara á .utilización do galego na 
liturxia. É todo un síntoma, un sinal, da súa 
mentalidade clara para entender as leis pero 
non para axudar a crear dereito co pobo, cos 
máis humildes. Cónstanos a. súa identidade 
co partido de Manuel Fraga: outro síntoma. 
Cónstanos a súa pouca capacidade de diálogo 
e de goberno cando estivo de Vicerrector na 
Universidade Pontificia de Salamanca. 

Despois dun ano de espera, despois 
de harallarse nomes máis ou menos esperan
zadores pola traxectoria, resulta que s~ nos 
dá un arcehispo pouco popular, o candidato 
de D. Anxel Suquía,. o arcehispo saínte de 
tan pouca gloriosa memoria. Non podemos 
alegrarnos e Deus queira que ó paso do tem
po nos equivoquemos e qu~ resulte~? gran 
hispo: animador de Comumdades mai~ que 
vixiante desconfiado das poucas que hai, me
tido no noso pobo roáis que nas leis, orgu
lloso animador do idioma galego roáis que 
do alemán. Que Deus o guie co Espírito de 
Xesús e lle dea máis acerto que ata agora. 

Co dito no xuzgamos a honradez da 
súa persoa. ¡Deus nos libre! pero si opina
mos que terán que cambiar moitas cousas 
da etapa anterior, se ha ser un hispo anima
dor dunha igrexa esmorecida, e non por fal
ta de leis senon de Espírito evanxélico. Que 
non lle falte polo ben de todos. 

OS DOUS ATENTADOS CONTRA "EDI
CIONS· XERAIS,' de Galicia, a Editorial que 
ven publicando máis libros galegos, é un bo
tón de mostra da inseguridade cidadán que 
se respira en Vigo. Estes atentados levan o 
cuño dos "fachm,, e son xa oito os alterca
dos provocados po; bandas da extrema derei
ta na cidade da OLIVEIRA nestes meses. 

SOLIDARIDADE CON NICARAGUA é o 
fermoso labor que está facendo o Concello 
de Oleiros na súa campaña de recollida de 
material escolar. Por unha banda distribuiu 
por tódolos recunchos un folleto informati
vo da situación daquela nación, por outra es
tá concien tizando á xente da necesidade de 
ser solidaria. Para entregar lápices, cademos, 
atlas. . . , podedes dirixirvos 8:: Concello ... de 
Oleiros, Praza de Galicia 1, Olenos (Coruna). 
Telfs. 6.0 00 00 e 60 00 01. 

O TRAFICO ILEGAL DO GADO TUBER
CULOSO que ven de ser denunciado en Lu
go pon ó descuberto a pouca sanidade ani
mal que existe no noso país. No leite poden 
aparecer xérmenes debido a que non se re
frixera o leite alí onde se recolle. Os mata
deiros municipais son un espello do que non 
deben ser, pola súa falla de hixiene; tampou: 
co vemos a vixiancia necesaria contra ama
mite, ou a brucelose. 

A XORNADA MUNDIAL DO MEDIO AM
BIENTE (5 de san Xoán) é un berro de aler
ta para todos, antes de que sexa demasiado 
tarde. . . Por exemplo só quedan 300.000 
hectáreas de vexetación arbórea propia da 
nosa terra (un 10 por cento da superficie). 
Desde os romanos, que xa cortaron a eito 
carballos ata a revolución industrial, e ho
xe a enfennedade da tinta, e a plantación 
masiva de eucaliptus e pinos, están esna
frando a nosa riqueza forestal. 

OS GRUPOS ECOLOXISTAS E NATURA
LISTAS DE GALICIA xuntáronse en San
tiago para conxuntar esforzos. O primeiro 
resultado foi comprobar cóma aumentan es
tes grupos en toda Galicia. Prim.eiro foron 
Adega, Natureza, Habitat e despois outros. 



A DERRADEIRA XUNTA 

CON XESUS 

Foi 
a última xunta con Xesús, 
a derradeira, 
ali onde todo empezara, 
en Galilea. 

Antes houbera 
moitas máis xuntas, 
·para rezar e discutir, 
para planear e analizar, 
para consolarse e alentarse. 

Pasaron tres anos 
desde aquel amanecer , 
cando X esús botara a andar 
o carro do amor, 
o carro da libertade, 
o carro do servicio. 

Foran tempos de soños 
para os máis amargados. 
Tempos tamén de esperanza 
para tódo/os frustrados. 

Soñar · -
cun rápido cambio da todil/a: 
os de arriba para abaixo, · 
e os de abaixo para-arriba; 

As cousas estaban a/J;_ 
pendientes do esforzo diário, 
do soño de cada noite 
e da luz de cada mencer. 

A tarea seguia diante: 
fecer seguidorés de Xesús, 
xente mergul/ada 
no amor de Deus Poi; 
xente sublevada 
na loita de Xesús; 
xente espilida 
no A lento santo de Deus. 

A TAREA DOS DISCIPULOS DE XESUS 

Domingo sétirno 
despois da Pascoa 
Ascensión do Señor 

Os once discípulos fóronse para Galilea, ao monte 
onde Xesús os citara. E véndoo, postráronse ante e~, aoque 
algúns duhidaban. Xesús achegándose, díxolles: 

- Déuseme todo poder no ceo e mais na tcrra. lde, e 
facede discípulos meus a tód.alas nacións, batizándoos no 
nome do Pai e do Filio e do Espírito Santo, ensinándolles a 
gatdar canto vos madei. Asegúrovos que eu estarei convos
co ata o fin do mundo. 

E todo 
para facer pobos novos, 
diferentes, 
á medida do home novo, 
formado en servicio, 
libertade 
e irmandade verdadeiras. 

A tarea seguía diante, 
e no medio da tarea 
Xesús. 

(Mateu 28, 16-20) 
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UNHA PARROQUIA ANIMOSA E ur 
O día 3 de xunio os veciños de Loudeiro terán unha comida-festa de irmanda 

parroquial que existe nesa parroquia. O seu cura, promotor da devandita Cooperativa, e 
de que existan realidades así, e alentandoos no seu camiño, ó mesmo tempo que anima é 

CELEBRAR UN LONGO TRABALLO DE 
OBRAS COMUNITARIAS 

Non podía ser menos; son anos marchando 
xun tos. Facendo irmandá e creando riqueza 
conxunta, caendo e levantándose, ilusionados pola 
millora da súa vida e da súa terra. E ahí están as 
obras comunitarias: traída de augas ás casas xa fai 
anos; pavimentación das calles; fábrica de leite, 
é dicir, plantá de hixienización deleite e envasado, 
con centros · de recollida-refrixerada do leite pro
ducido nos distintos núcleos naturais do vecindario, 
e venta con transporte propio; silos de hormigón 
para almacenamento do grao, con fábrica de 
piensos, e unha gran rede de presas de hormigón 
pra poder levar a auga ás distintas veigas, producto
ras do forraxe, que supuso varios kilómetros e 
moitos días de traballo comunitario. A millora da 
rede de fluido eléctrico, en outa e baixa tensión, 
despois de loitar. varios anos; millora indispensable 
para poder poñer en marcha todo. 

Todo isto é o .que iste pobo foi facendo, 
pouco a pouco, calada e mainamente, conseguindo 
estas pequenas, pero grandes realidades para eles. 

A PARROQUIA DE LOUREIRO 

¿Onde cae Loureiro? 
Loureiro cae 6 sureste da bisbarra do Axun

tamento de Irixo, 6 norte do partido xudicial de 
Carballiño, na provincia de Ourense. 

Un val regado polas augas do regato das 
Pontes ou de Loureiro, de norte a sur, . augas 
repartidas notarialmente no ano 1.854, cunha 

Só unidos e ben organizados poderen 



XEnLi: 
EIRO 
NHA COOPERATIVA EXEMPLAR 
ade pagada pola Cooperativa, con invitación de tódolos compoñe.ntes da comunidade 
envíanos unhas letras sobre desa fermosa experiencia que 1 RIMIA publica gt.tstosa, leda 
ós seus lectores labregos a seguir tan loable exemplo: 
nos sacar adiante o noso campo 

altura de 400 m. sobre o nivel do mar, na parte 
baixa, ata alcanzar os 700 m. na parte outa, cerra
da pola Serra da Madalena, cortan do os aires fríos 
do norte os abundantes piñeirales, facendo un val 
fértil e agarimoso. 

O clima é, dentro do clima frío de Irixo, 
templado, participa dos ventos do Atlántico, que 
trae augas quentes, e das borrascas do Cantábrico. 

O pobo, formado por 92 familias, participa 
das boas cualidades e defectos da xente galega de 
montaña; moi traballador, con iniciativa para 
emprender cousas, pero lento (porque Hes gusta 
camiñar seguro e sen correr moito risco), setvicial, 
aferrador, amigo da paz, e non xusticieiro. Esta 
pode ser a causa de estar onde están. 

¿COMO POI POSIBLE? 

Para isto fai falla: 
Primeiro, espirito de unidade, senti-los 

problemas de todos coma propios. 
Fspírito de servicio e honradez. Saber dar a 

cara cando fai falla, con amor, pero sen esperar que ' . 
o fagan os outros. · 

_ Non perder nunca o control das cousas, 
entregando a mans alleas a sociedade formada. 

Dentro da comunidade formada entre os 
seus, non portarse coma un alleo, aproveitándose 
das personas e das cousas. 

E por riba de todo, un gran amor ós veciños. 

Antonio GONZALEZ FERNANDEZ 
Cura de LOUREIRO. 



A lEONISA, QUE KA PE!( IJE!(A· UN AMOR, 
TIVO QUE DESFACERSE TAMEN IJUN AMIGO (IV) 

E ndexamáis pensara a Leonisa ter que 
facer uso de oque/a "Campoglro" de 9 curto 
que gardaba no xustillo, pero Je1,1óbao sempre 
consigo por precaución ó ter que vioxor tanto 
de no/te. 

Os desprazamentos fac/aos da cabalo 
dunha egua pinta estrelada de testa. Nunca 
usaba apare/los. Soamente suadeiro sen atafa/. 
Tampouco precisaba esporas. Abondaba con
que dlxese "ó trote, Llndiña!'~ dándo//e unha 
palme toda nas ancas e xa a egua se poñ ía ó 
gal/ope tendido. Era mol entendida. 

Nos prime/ros anos de percorrer mun
dos tiña un compañeiro inseparable. O Tigre. 
Un can tirando a amare/o, neto dunha loba e 
fil/o de pastor alemán. 

Unha noite de lúa chea, vindo de 
A Balsa,/ rlnchaban os mouchos e oubeaban os 
Jobos. O Tigre orizóusel/e o pelo. A trancóuse-
1/e no camiño e botouse tamén a oubear, 
ol/ando cara a lúa chea con olios de lume. A 
Linda tremaba toda xunta e verqu/a suores a 
rego por cada guede//a da crin. Leonisa, sen 
apearse, sen facer ruido, queda, moi queda, . 
amodiño, moi amodlño, foi afloxando o 
cordón do xustlllo, apuntou a "Campogiro" 
e unha montaña berroulle á outra dous 
estampidos inmensos como endexamáls se 
escoltaran na Serra do Cadramón. 

A boca moura da "Campogiro" 
cuspira dúos balas que xa ficarían para sempre 
naque/a va/goda, enterradas na testa e no 
corazón dun can contra natura que ousou 
facer/Je frente ó seu amo. A un aino que tanto 
lle queda. 

Despois .... iNada! Todo foi un longo e 
Inacabable silencio. 

Leonlsa e a linda seguiron so1ñas, 
chorando as dúos xuntas os mil chorares polo 
Tigre que fora compañelro inseparable varios 
anos, ata que unha vez ento/eara por culpa da 
lúa chea. Xa non se sent/an oubea-los lo-

bos e calaran os mouchos. 
Decíase que, de tanto roce coa morte, 

era, a Leonisa dos, que vlan o enterro de 
ca/quera nave díos antes de acontecer. Ou 
que ó pasar por diante de determinada casa 
sentía cheiro de cera, ou que tiña moito 
discernimento para os ago.lros das fachas. E 
entón xa acud/a a onde puidesen precisar do.s 
seus servicios, guiada polo Instinto, e sen 
necesidade de aviso directo; pero iso, se cadra, 
é lenda que se foi formando darredor dela. 

O que sí é certo é que ós mortos 
sempre se dirixía de "ti". Que se seipa nunca 
aseñorou a morto ningún porque segundo e/a 
mesma dec/a: 

- O señorío está no esp/rito, e polo 
mesmo, vaise co esplrito que fuxe e non 
queda co corpo que queda. 

Cando lle cadraba de pasar diante 
de ca/quera _camposanto e v1a panteóns 
de señores, poñ íase dun xenio de tódo
los demos, por iso, porque e/a tiña o conven
c imen to de que ós mortos deb/ase/les da-lo 
trato de "ti" e non de "vostedes'~ .. Rarezas 
dunha muller que andaba moito sóa e tiña 
moito tempo para cavilar. 



A CA=tOn clo LUmE 
O GALEGO NA ESCOLA: 

Catro razóns para catro obxeccións (l) 

7ª: Non debla haber clase de Galega na escala porque o Galega non serve para nada. 

R/ .- O Servicio que unha cousa nos presta non só é medible pÓlos cartos que dá ou polo 
placer que nos proporciona no momento. Hai cousas que valen moito e mais non dan diñei
ro. Os que non comprenden isto non estarán capacit.ados para comprender que a lingua é 
un patrimonio cultural do noso pobo que fomos herdando de xeración en xeración e que 
polo tanto témo-lo deber de conservala e trasmitila. Non entenderán que na lingua galega 
irnos atopar ese sentimento de pertenza a unha comunidade concreta, algo así coma unha 
gran familia que fai que non sintamos tan perdidos na universalidade do m ndo. 

Quizais entenderán mellor se Hes dicimos que o estudio dunha lingua calquera é un 
mecanismo que desenvolve a capacidade da persoa para traballar en calquera actividade in
telectual e, sobre todo, para a aprendizaxe doutras linguas. Cada lingua que se aprende é 
unha nova e mellor posibilidade de aprender outra. E, desde logo, a lingua para a que esta
mos mellor dot.ados tódolos que nacemos nesta terra que se chama Galicia é o galego. Isto 
non é que o digamos nós, senón que o din tódolos que no mundo se adican ó estudio e ó 
ensino das linguas. 

2ª: O Galega na ese ola debla ~er voluntario. En Gal ego non debía· de haber suspen-
sos. 

R/ .- Se na escola tódalas asignaturas que se prenden fosen voluntarias, o Galego podería ser 
t.amén volunt.ario. Pero se os alumnos non poden elixi-los seus estudios e son obrigatorias 
desde as Matemátieas ata a Ximna;ia, ¿podería se-lo Galego voluntario? Todos comprende
mos que sería deixalo nunha situación de inferioridade. Os rapaces, se poden pasar con me-
nos, non traballarían máis porque gustan do tempo de xogo. · 

Pero aínda hai máis. O estudio da propia lingua non é unha necesidade só nosa polas 
circunstancia; especiais nas que se desenvolveu; pensemos que en Castela é obrigatorio o es
tudio do Castelán por moi ben que falen os nenos de Valladolid, coma é o do inglés en Lon
dres ou do francés en París. 

Outro tanto teríamos que dicir dos suspensos. Tal vez habría que eliminalos da 
escola, iso é certo. Sobre todo os deses profesores que suspenden a case todo o curso; e<;>n 
esas grandes listas de rapaces suspensos parece que están dicindo que eles non son moi bos 
profesores. . . Pero mentres no sistema escolar haxa suspensos, ó Galego teralle que tocar 
t.amén al~n ¿non si? De tódolos xeitos e verdade que os profesores tiñamos que andar 
moito mais á procura de evit.alos. Facer que a eles Hes guste o Galego e lle tomen cariño. 

Os P.ais teñen tamén unha tarefa moi importante. Ante todo deben evitar esas fra
ses coma: 'O galego que falamos nós non é o verdadeiro galego" ... iso non é certo. Pola 
contra os pais poden ensinar ós fillos todo o que eles saben, que é moito. Logo xa virá a 
corrección de erros na pronuncia ou na escrita, isto poqe facelo o mestre moito mellor can
to meirande sexa a base que o neno recibiu dos pais. E moi bo que os pais lles ensinen o 
Galego que eles aprenderon desde pe~uenosJ e non se deixar acomplexar cando os filio xa 
un pouco medrados corrixan dicindo 'non e salir que é sair'', "é lomee non lexos,,, "é cal
quera non calqueira,, ... Daquela os pais e mellor que reciban a lección e traten de aprende
la, pero ó mesmo tempo· que pasen a ocupa-lo seu papel e ensinar ós rapaces un cento de 
palabras que eles saben ben e na escola "aínda non as deron,, ... 

Engracia VIDAL 
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1 1 
~~ O programa BUENAS NOCHES Poida que a algúns lles pareza ~~ 
ss que leva Mercedes Mila, o programa unha parvada, ss 
~~ vese cada xoves máis porque o Fernando Tola ~~ 
~~ en cada parroquia e vila. faino el con case nada. ~~ 
1 ~ 
i~ Os mércores ESTUDIO ABIERTO, Pero o programa ten forza, ~~ 
ss que dirixe o Iñigo, bate ben e case malla: s: 
~~ tamén resulta xeitoso as cousas de cada día 1~ 
~~ e a.moitos leva consigo. aparecen na pantalla. : ~~ 

1 ~ 
~~Así, a televisión-he Cousas mal consideradas, SS 

ss vai educando á xente: tabús prohibidos a eito -. i 
1 o mesmo fai cada martes xa aparecen liberados, ~: 
JSI YO FUERA PRESIDENTE. e isto trae moito proveito. ~ 

» ~ 
~...,....,.-~ ~""""'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' 4 -

A i:CAminO·. 
DEICA A SEMANA QUE V~N 

Se a semana pasada (non "se
má,,, nin "semán") falábamos do uso 
de "momento" e "intre", hoxe 
querémolo facer dinstinguindo deica 
e ata. 

En primeiro lugar, a normativa 
actual escolleu ata por entender que 
formas como "astra,, son castelanis
mos e "ate" é a forma portuguesa, 
sendo ata a máis constante no gale
go proveniente do arabismo hátta. 

Pero, ¿cal é a diferencia con 
deica? En rigor, deica significaría de 
aquí a; polo tanto, refírese a unha 
traslación desde un punto concreto 
ou de.sde un momento actual en 

adiante cara a outro distante ou fu
·turo .. 

Distante, porque a traslación 
pode ser física: ''vou deica Ponteve
dra", de aquí a Pontevedra. Futuro, 
porque pode ~er unha traslación tem
poral: "deica loguiño, deica mañá". 

Polo tanto, deica non debería 
ser empregado para se referir a cou
sas pasadas; por exemplo, non cóm- · 
pre dicir: "non te vin deica agora", 
ou cousas semellante. Sempre pode
mos die ir ata, ·pero non sempre é con 
veniente dicir deica. Así que, deica 
ou ata a seman.a que vén. 
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