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A AUTO.PISTA 
"unha navallada a nosa Terra'' 

A utopistas do Atlántico é aquela 
empresa que nos anos setenta e con 
fortísima oposición de moitos secto
res do noso pobo empeñouse contra 
vento e marea na construcción dunha 
autopista que unise Vigo con Ferrol. 
O proxecto non chegou a rematarse, 
de xeito que s6 funciona a tramo en
tre A Coruña e Santiago, por unha 
banda, e por outra entre Pontevedra e 
Vigo. A empresa xa ten declarado pú
blicamente que renunciaba a rematar 
os tramos que faltan: Ferrol-A Coru
ña e Pontevedra-Santiago. E non é pa
ra menos: as p~rdas no pasado ·ano fo
ron ca tro veces superior ás ganancias, 
una perda que chegou a 4.300 millóns 
d p setas. Gran parte delas, perdas 
financieiras, é dicir, intereses e devo
lucións dos créditos que pediron ó ca
pital internacional e ó capital dos 
bancos e das Caixas do país. E esa é 
outra: que as perdas témolas que pa
gar entre todos, porque visto que a 
empresa perdía cartas ano tras ano, o 
Estado tivo que facerse cargo da mes
ma. 
O das perdas aínda podería ter a súa 

explicación se non fose que a obra fí
xose con moitos estudios por dian te 
que demostraban a utilidade social e 
económica da enorme inversión que 
se fixo. E con estes argumentos e o 
das porras das forzas de orde público 
e mesmo o cárcel para os que se opo
ñían, fíxose a autopista que non só 
ten perdas senon que a pasado ano 
baixou considerablemente o uso da 
autopista por parte dos veículos. 

¿Cantas carreteras non se puideron 
amañar e mesmo facer coa enorme in
vers1on que supuxo a Autopista? 
¿Canto non se puideron mellorar as 

comu nicació ns de transporte público? 
Esa foi a voz maioritaria, a voz da 
protesta hai uns anos, a voz do pobo, 
a voz reprimida, que como tantas ve
ces resultaba a máis razonable. Habe
rá que recordar aquí aquela cantiga dos 
Saraibas: "Xa ternos unha autopista/ 
Xa corremos coma un raio/ E as ou
tras carreteriñas/ Tocadiñas do cara
lla. 

O BALON voltou a salt.ar ós campos de 
futbol, pero con pouca forza. O denoche e· 
a mala administración dos responsables en
debederon ós equipos (deben uns doce mil 
millóns de pesetas). Os equipos andan a bus
car máis cartas d~ quinielas, pero antes te
rían que demostrar claridade nas súas con
tél.5. 

O LUME segue facendo estragos no naso 
país. A mitade dos incendios dos montes do 
F.stado son galegas. No que vai de ano xa 
houbo máis de dous mil trescentos incen
dios. As altas te!!lperaturas deste ano trou
xeron esta negra contrapartida: Pontevedra 
(mil cento vintecatro incendios), Coruña 
(seiscentos trinta), Ourense (trescentos cin
coenta) e Lugo algo máis de douscentos. 

SÓ VERANEARON un de cada tres es
pañois. Os galegas vimos viaxando pouco, a 
non ser para buscar traballo ... Si viSitáron
nos máis extranxeiros, que por certo deixan 
menos cartos que os que veñen doutros paí
ses da península. O turismo representa o 15 
por cento do producto interior bruto, por 
riba dos ingresos da mesma construcción e 
comercio, e dá traballo directo a unhas se
tecentas mil pemoas, e indirecto a májs de 
medio millón. 

CAMIÑAMOS CARA A DESERTIZA
CION do globo se non tomamos medidas. A 
remates de século, a terceira parte das super
ficies cultivables da terra poden convertime 
en deserto. Unha das causas é a queima dos 
montes e a desaparición de tenas cultivadas. 



MEDRANDO EN COMUNIDADE . 

Señor Xesús, 
gracias polo túa corrección 
que me chega tantas veces 
na voz e nos feitos 
dos compañeiros e veciños. 
Que a acepte e a aproveite. 
Señor Xesús 
faime responsable . 
da xente da parroquia. 
Dame amor ahondo 
para doerme dos seus fa// os. 

Dame valentía 
para dicir as cousas 
e correxir 
con forza e con ternura. 

Dame intelixencla 
para buscar humildemente 
as me// ores formas de progreso 
para o corpo e para o esp írito. 

Dame compañeiros 
que fagan máis firme e e verdadeiro 
o meu esforzo. 
Señor Xesús, _ 
que me poida oledor 
co progreso da parroquia. 
Queso/da 
vendo solecer ó meu veciño. 
Dame o gran regalo 
de ser comunitario. 

E así, 
a xente e o pobo renovados, 
seremos un sino/ 
da terra e ceo novos 
que agardamas: 
a Ga/icla redimida 
polo que xuntos, 
ti e mais nós, 
lo/tamos. 

Domingo vintetrés 
do tempo ordinario 

A CORRECCION NA COMUNIDAD E 

Falou Xesús e .dixo: 
- Se o teu irmán peca contra ti, vai e 

repréndeo; pero ti so con el. te te escoita,. 
~maches ó teu irmán. Se non te escoita, 
leva contigo un ou dous, para que . por 
medio de dous ou tres testigos fique deci
dido o asunto. Se non vos fai caso,.dillo á 
comunidade; e se tampouco .lle fai caso á 
comunidade, sexa para ti como un pa~án 
ou un recaudador de im·postos. Aseguro
vos que o que a tedes na terra será atado 
no ceo, e o que desatedes na terra será de
satado no ceo. 

Asegúrovos tamén que se dous de vós 
se poñen de acordo na terra para pedir 
calquera cousa, conseguirano do meu Pai 
celestial. Porque onde están dous ou tres 
reunidos no meu nome, alí no medio es
tou eu. 

(Mateu 18. 15-20) 



i:i:=t=tA -1: 
V . 

O LU.ME, MISTERlf 
PRENDER LUME NOVO é o lema da : 

sábado 15 de setembro na Ponte Ledesma. A ex1 

tiva e negativa. ¿Que se agacha tralo misterio do h 

Os señores do lume 
Nos · tempos antigos, os fe
rreiros eran con
siderados coma personaxes 
divinos e mesmo eran reis de 
certos pobos. ;.por que? Des
de logo, o lume ten tres fun
cións moi interesantes: tan
to a de quentar e a de quei
mar coma a de alumar. 

Pero, conectada con eles, 
. hai unha cuarta función que 

é a de transforma-la materia, abrandándoa, fa
céndoa amolecer. O descubrimento do lume 
converteu ó home en carnívoro e provocou un 
cambio na sociedade: agora, mentres mulleres e 
nen os colleitan raíces, herbas e froitos, o . home 
caza. 

O ventre sagrado 
Pois ben, os "señores do lume" (ferreiros, 

ceramistas) realizaban unha transformación da 
matyria con apariencia sobrenatural. A xente 
cría que os minerais no seo da terra, como se 
fosen embrións. Os mineiro8 e metalurgos acele
raban o proceso, axudando a parir á terra. En
tón o forno ou ·a fragua do ferreiro sería coma 
unha matriz, un útero, un ventre maternal e sa
grado. 

Non é extraño, logo, que ·en moitísimas 
culturas e relixións, a chama do lume fose sa
grada. Na mesma Biblia, aínda que o lume non é 
divino, senón criatura de Deus, serve coma signo 
das teofanías ou aparicións divinas. 

A experiencia moderna 
¿ Quen de nós non se sentiu engaiolado, to

talmente absorto,. contemplando o lume? A ca-

rón do· lume, sentados nc 
cóbados sobre os xeonllo 
sar tempo e tempo ensu 
que non sabemos expres 
templación á que nos leva 

Quizais se xa vivimos 
riencia do lume non é vit 
moslle a un botón e acén 
somos artífices do lume 
non sabemos atizar, non 
me. Pero, xa desde nene 
lumé: o neno porfía poi 
fogatas, transgredindo asj 
algo será. 

Filio de dous leños 
Poderá extrañar o qu 

go que suliñan filósofos ' 
xións: o lume -lembra a 
antiga máis frecuente de 
tamento: Escoitemos a ~ 
pio lume era considerad< 
texente) dunha unión se:> 
tado dun movemento de 
pulación) dun pauciño 
mento masculino) sobre 
anaco de madeira ( eleme1 
forza vital do turne. 

Pero tamén o lume p 
tamento, senón por pérct 
a ou tra forma de procura 
primeiro é lume sexual, e 
rificador. · 

Festas do lume 
Non ha sorprender, l< 

tualmente empregado pa: 
as influencias maléficas. 



Xi:nti: 
OSO PERSONA~. . .... 

Sétima Romaxe de Crentes Galegos, a celebra-lo 

periencia humana do lqme é extraordinaria, posi

ume, ás veces vivo coma unha .persoa? 

o escano e apoiando os 
)S, somos capaces de pa
tmidos en pensamentos 
;ar: é a misteriosa con-
1 o lume vivo. 
na cidade, a nosa expe

tal, senón mecánica: dá
tdese o butano Xa non 
~, artesáns das lareiras, 
. nos aseñoramos do lu
JS, existe a teima polo 
r roubar mistos e facer 
í unha prohibición. Por · 

ie irnos dicir,. pero é al
e historiadores das reli
L sexualidade. A forma 
facer lume era por fro

Mircea Eliade: "O pro- · 
O · coma resultado (pro
rnal. Nacía coma resul-
vaivén (asimilado á co
(que representa o ele
unha entalla feita dun 
nto feminino)". De aí a 

1ode nacer, non por fro
usión, batendo, que era 
llo na antigüidade. Se o 
~ste segundo resulta pu-

ogo, que o lume sexa ·ri
.ra purificar: escorren ta 

Así, certas festas gale~s do lume (comúns a 
toda Europa) teñen en parte ese cometido puri
ficador. Tal coma as cacharelas ou fogueiras de 
San Xoán, as vélas da Candeloria e algúns ritos 

. de "alumea-lb pan,, que se fan nalgúns lugares 
; de Galicia o . derradeiro de .abril para entrar en 
maio. 

Non esquezamos que esa noite do 30 de 
abril é a nomeada noite de Walpurgis, noite de 
bruxas á que se refire o escritor alemán Goethe 
no Fausto. Cos fachicos ou fachuzos, os labre~ 
gos recorren as terras sacudindo o lume para pu-
rificalas. ' 

A este tipo de purificacións tamén corres
ponde a queima, polo Entroido, de bonecos de 
palla. 

Queimar con tino 
Non podemos falar aquí de tódolos ritos do 

lume en Galicia. Os magostos, os folións, o ti
zón de Nadal e, sobre todo, a consideración do 
lume coma algo vivo, case unha persoa, son ca
racterísticas da nosa tradición. 

Pero hai que queimar con tino, como se fai 
coas rozas para prepara-la terra. Por desgracia, o 

· lume tamén destrúe, como se está a ver estes 
días cos montes e sempre co fogo da guerra e· de 
novas formas coa carreira de armamentos e nu
clear. Todo isto ha ser denunciado na Romaxe 
porque, ·con tanto abuso, estannos deixando 
"queimados", 

Brindamos polo lume novo e pola nosa Ro
maxe queimando esa auga ·que arde, augardente 
porque, chamados a prender lume novo. revirá
monos contra ese lume frío, de morte, infernal, 
que é o que destrúe. Unha boa queimada: que se
xa fin de festa e principio · dun lume novo. 



• 
Hoxe traémoe a este recanto de IRIMIA unha vella cantiga-conto popular que recoOe-

mos xa hai anos de Carme Ledo Toubes, unha vellifia de Sanfiz (Chantada) que o aprendera 
dun daqueles pobres de pedir polas portas. Un conto que se rí dOB vellos que cando queren 

casar levan os cartas por diante de pad~os. 

Xan Quintán querse casar 
non ten a muller buscada 
vaille facer o amor 
á filia da tía Xoana. 
- Boas noites tía Xoana 
¿onde lle vai a rapaza? 
- Vai buscar o gas pra noite 
xa me parece que tarda. 
Estando nestas palabras 
entrou pola porta a dentro. 
- Boas noites Xan Quintán! 
tráigote no pensamento. 
- A nque ti o digas de risa 
eu quérote a ti de veras 
que xa che hai dúas horas 
que estou quentando as canelas. 
- Se estás quentando as canelas 
nunca Deus por mal me deu 
e seica queres quencer 
no tempo da primavera. 
- E máis se nos casaramm 
habiámosche de vivir 
sonche soiño na casa 
non teño con quen partir. 
Ténoche dúas ovellas 
e a cabra tamén preñada 
e unha galiña que pon 
os ovos pras torrezmadas. 
A cabra xa me pariu 
e trouxo catro cabritos 
en canto dous maman 
os outros dous andan a brincos. 
Os ca.britos xa os vendín 
pero a cabra éche moi boa 

ténoche os cartos gardados . 
pró día da nosa boda. 
-Contareiche Xan Quintán 
e mais a fe che é verdade 
quero facer unha sala 
téñoche a lá por fiare. 
Os zapatos teño rotos 
o pano tatnén furado 
se tes carios mércame outros 
casaremos de contado. 
Fixéronse as monicións 
como uso e acostumbrado 
leváronllas ó señor cura 
que as !ese de contado. 
Foise o señor cura e leunas 
e no ofertorio da misa 
o cura e os feligreses 
me:x_aron por si coa risa. 
A rapaza érach e boa 
e por certo inda servía 
pero o dz'a do casoiro 
dixo que non o quería. 
O padriño e rmdnña 
o cura e o sancristán 
mexaron por si coa risa 
cos contos do Xan Quintán 

Xan Quintán quedouse teso 
como as varas do canizo 
saiu pola porta a f6ra 
nin siquera adeus /les dixo. 
Tede cuidado velliños 
non caiades en rateiras 
vixiade ben as mozas 
mentres estean solteiras. 



A CA~On do Luma 
¿ VERDADEIRO OU FALSO? ( 1) 

No verán, ·que xa andamos a rematar, hai moita xente preocu
pada· por "garda-la liña", e c6mpre .aclarar algo as ideas sobre cousas 
que se din e non sempre con raz6n. Por exemplo, .lvostede que pensa 

nas seguintes cuesti6ns? lOe segu~o que ten as ideas claras? 

1. ¿Para estar forte hai que 
comer moita carne? (Falso). 

Eso se di moitas veces e ata hai 
quen fai exhibición delo. Pero resul1a 
que hai v~xe1arianos que están sans e 
fortes coma carballos e non proban 
carne nin sequera pescado. Non por 
comer moita carne se está máis fort~. 
O mellor para iso é unha die1a equili
brada entre proteínas, graxas", hidratos 
de carbono, . vitaminas e minerais. E a 
carne só ten un 60 por cento de auga, 
un 20 de graxa e un 20 de proteínas. 
O que si é certo é que a c~rne, ó ter 
1an1a graxa, queda máis tempo no es
tómago e dá a impresión de manter 
máis. 

2. ¿O mel é moi bo para a 
1 

saúde? (Falso) 

Debido a unha longa tradición e,.ó 
mellor polo seu sabor agradable, escri
biuse \ moito sobre os efectos benefi
ciosos para a saúde, sobre todo para 
curar catarros e causas así. Ata se pro
mocionaron productos umilagreiros", 
coma a ''jalea real" ... En realidade 
non hai motivo para nada diso. O mel 
s6 se compón de fructosa (o zucre da 
froita) e glucosa .(o zucre da uva), ade
mAis de auga e unha cantidade míni
ma de vitamina que non resul1a apre
ciable na dieta. Unha .culleriña de mel 
ten o mesmo valor alimenticio que 

• 

1 

trescuartos dunha culleriña de zucre 
corrente. 

3. ¿O pan moreno é míis nutritivo 
có hanco? (Certo) 

O pan moreno, se é integral, (é di
cir: elaborado con trigo integral, sen 
lle qui1a-lo farelo) contén moito 
máis ferro, vitamina 81, ~ido nítrico 
e outras vitaminas c6 pan·h;anco; ade
mais de ter fibra, que hoxe se conside
ra moi sa para o intestino. Os pans 

· morenos non integrais teñen un valor 
intermedio. lE que dicir dos pans "in-

. tegraisu hoxe comercializados? Hai 
que.te-la precauciój, de mirar a fórmu
la de composición:veredes que a maior 
parte teñen unha morea de outras 
cousas (conservantes, colorantes ... ) xa 

· non tan boas. 

4. 
máis 

¿Os ovos 
nutritivos 

morenos son 
cós brancos? 

(Falso) 

A cor da casca do ovo é unha ca
racterística da raza das galiñas e non 
~en nada que ver co valor alimenticio. 
E coma as persoas morenas ou bran
cas: son de nacemento e por iso non 
resultan nin mellares nin peores. Non 
deixarse enganar pola moda nas per
soas; o moreno parece sinal de máis 
saúde. Todos sabemos que non é así. 
Pois no conto dos ovos pasa algo simi
lar. Logo l por que se estan vendendo 
émáis caros, dici_ndo ·que son "ovos de 
curral e outras lerias? A sociedade de 
consumo en que vivimos aproveita 
todo, ata a ignorancia da xente. O ca
so é facer ca rtos. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 
~ ~ " ~ " " " ~ S\ Baila xa nos nosos montes Quen fere traidoramente ss 
~~ dÍlnza macabra do lume, o corpo da súa nai ~~ 
~~ piñeiros e eucaliptos . é mal filio, mal nacido, ~i 
ss arden co mato e o estrume: mal gQJego quen tal f ai. \\ 
~ H 
» 1_ « Cada ano a nosa terra Na Romaxe de setembro » 

1 ten futuro máis incerto: irnos "prender lume novo"; 1 
1 consona do paraíso . s6 pode chamarse tal 1 

1
1 vaise trocar en deserto. o que favorece ó pobo. 1 

As causas da infame queima Estoutro lume quenta, 1 
seica son varias, diversas; é frío coma inverno, · S\ 

~ pero disque abundan moito sementa morte na te"ª· '.~ 

l~~~':~~~~~~~~~~!a;;~~~~~~~~~~!~~~~~~"!:~ 

NINGUNHA COUSA NACIDA 

Hoxe nós dicimos "nada", coma se 
nada. Pero en latín "nata" significa 
"nacida", como cando en galego dici
mos, poño por caso: "Castelao nado 
en Rianxo". ¿Como chegou tanto a 
significar nada? 

Os latinos dicían "nulla res nata", 
que significa ''ningunha cousa naci
da". As linguas romances (proceden
tes do latín) simplificaron a asunto e, 
sobreentendendo o indeterminado ne
gativo "nulla· ningunha-", quedaron 
cunha das outras dúas palabras, pero 
en sentido negativo. Xa falamos de 
''nada". Agora tócanos referirnos a 
"cousa", que en latín se di "res". din 

"Res de res", din os cataJáns cando 

queren dicir "nada de nada", e os 
franceses din "ríen", que vén sendo o 
mesmo e equivalen ambo~ ó noso ga
lego ren. 

O que sucede é que o galega ren 
perdeuse no uso e hoxe resulta un ar
caísmo ou cousa antiga. Moitos aínda 
o empregan, algúns por mor de re cu -
peralo e os máis, ben seguro, porque 
eren que é palabra vixente. O diciona
rio portugués tampouco o rexistra. 

O mesmo sucede con vegada, que , 
vixente en catalán, xa non se rexistra 
no portugués e en galeg~ resulta ar
caísmo. Haberá que didr, logo, vez, 
e non 'vegada' . 
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