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¡NADAL! 

Nadal, 
sen turrón nin champán, 
sen arboriños adobiados 
sen figuriñas de cartón, 
sen luciñas intermitentes. 

Nadal, 
cru, limpo e _verdadeiro: 
un neno de carne, 
uns pais apurodos, 
a luz da lúa chea, 
a cea fria e a seco. 

Nadal, 
un anuncio sorprendente: 

. ¡Deus nun pesebre! 
· E uns mensaxeiros pouco 

normais: 
pastores a xomal, 
do máis baixo da terra. 

Nadal, 
Deus nado en pobreza, 
paro aprender na pobreza 
a paixón pola xusticia 
feit.a de paz e d_e dereitos. 

Nadal, 
o gozo sen medida 
por un Deu.S que nos visita, 

~ que abre a súa casa no seu barrio, 
que me invita á súa mesa 
e me di: 
Estou contigo, amigo. 

Nadal, 
¡tantos Nadais verdadeiros 
agachados 
en tantos cortellos esquecidos! 

Festa do Nadal 

NACEMENTO DE XESUS 

Saíu por aquel entón un decreto do empera
dor Augusto, ordenando o empadronamento de 
todo o mundo. Foi o primeiro censo que se fixo; 
por entón era Quirino gobernador de Siria. E to
dos, cada un á súa cidade, fóronse empadronar. 

Tamén subiu Xosé desde Galilea, da vila de 
Nazaret, ata Xudea, á vila de David, chamada Be
lén, pois pertenecía á casa e familia de David, pa
ra empadronarse con María, a súa muller, que es~ 
tab& en cinta. E resultou que, estando alí, chegou
lle o tempo do parto, e deu a luz ó seu filio primo

- xénito. Emburu
llouno e deitouno 
non maÍtxadoiro, 
na corte das bestas 
pois dentro ·da 
pousada non había 
lugar para eles. 

·Había naquela 
comarca uns pasto
res, que pasaban a 
noite ó descuberto, 
vixiando o seu re
baño. Presentóuse-

. ~ lles un anxo do Se
ñor, e a gloria do Señor rodeoun<>S co seu resplan
dor. Eles levaron un gran susto. Pero o anxo díxo-
lles: _ 

- Non vos asustedes, pois veño anunciarvos 
unha ]>oa nova: vai haber unha gran alegría para 
todo o pobo. Hoxe na vila de _David naceuvos un 
Salvador, o Mesías, Señor. Este é o sinal: atopare
des unha criatura emburullada e deitada nun man
xadoiro, nunha corte. 

(Luc&12,1 ·12) 
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NADAL 

Tempo fennoso, agardado, de ano en 
ano, con ilusión. 

Veñen os rapaces por vacac1ons ... 
xúntase a familia arredor da cociña ... má
tanse os porcos ... próbase o viño novo ... 
Veu a paga extraordinaria: turrón, cham
pán, regalos. Nun recantiño, un belén, pe
querrecho, feito con ilusión. Entónanse 
as panxolinas ... 

Por f óra, as rúas están cheas de músi
ca e luces. Grandes árbores crecidas na 
noite destetan cores nas prazas. 

O mundo voltouse un escenario de 
ilusión: felicitamos con desexos de "paz 
e felicidade"; os nenos agardan os reis, 
parámo-las guerras por unhas horas ... 

Todo unha bonita ilusión. 

O NADAL PASAXEIRO 
E aí está o problema. 
Un Nadal pasaxeiro, unha bonita ilu

sión que axiña remata, un dec.orado que 
logo se desmonta: desfacemo-lo belén, 
apagámo-las luces, gastámo-la paga ex
traordinaria, gardámo-los regalos ... 

E comenza a rutina de sempre. 
Os diarios traen novas xa coñecidas: 

as metralletas seguen deixando homes 
tirados na acera, o número de parados 
medra, outra empresa pechada, non se 
pode andar pola rúa con tanta inseguri
dade cidadana, sube a gasolina, máis ac
cidentes na carretera ... 

Coma sempre ou peor ca nunca. 
Pero ¿é que o Nadal non deixou 

rastro? 

o 
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OUTR4 
Freí Xosé Górr 

ONADALCO~ 
Non. O Nadal 
·O Nadal cristiái 

montable nin neg-01 
tiáns ternos ou tro N 

Os crentes sabe 
está nas luces nin 1 

·tro do cora.lón do 1 

· entendémo-lo amo1 
esta noite. 

Sabemos que m 
ma as burbullas de 
é un tempo que se 
actitude, un xeito <l 
sinar aquel Nen o. 

Sabem~ que 
diario de quen coru 
mundo sen guerra. e 
o N adal é "na~er" e 

Sabemos que o 
va para os probes, 
os sen casa .. . porqu~ 



Xi:nti: 
() NA D ·A"L 
lez, bispo de Lúgo 

IERCIAL 
l non era para iso. 
n non é decorado des
cio comercial. Os cris
'adal. 
mos que o Nadal non 
no barullo, sen6n den
h.ome que ama, porque 
r de Deus derramado 

m se esfuma axíña co
champán, porque non 

~ esquece, senón unha 
le vivir que nos ven en-

está no compromiso 
~trúe 6 seu arredor un 
sen- violencia, porque 
non matar. 
Nadal é unha boa no
os tontos, os parados, 
e aquel Neno nace co-

ma eles, deitado na palleira, entre bois e 
mulas, sen lugar no medio dunha socieda
de que derrocha e desoilfarra. 

Comprendémo-lo Nadal como "Deus 
connosco" ahrindo un camiño de salva
ción para t6dolos homes que, desde a súa 
necesidade' esperan un mañá mellor' máis 
xusto e máis humano. 

; 

, 
E certo. Os cristiáns ternos outro ·Na

dal. 
E así, naquela noite, en medio da ~es

ta, aillámonos caladiños non recanto . do 
noso corazón, mirando a fóra, porque es
tamos seguros de que alguén ven onda 
nós para decimos: 

"Non vos asustedes, pois veño anun
ciarv~ unha boa nova: vai haber unha 
·grande alegría para todo o pobo; h.oxe, na 
vila de David, naceuvos un Salvador .... " 
(Le 2' 10-11 ) . . 



NADAL EN CASA 
DO FARRUOUINO 

Farruquiño é un home pacífico, 
comprendere, logo, que non sexa propen
so a andar facendo falcatruadas coma 
arrincar cancelas ou esconder arados 
polos ·santos Inocentes ou na noite de 
San Silvestre. Con .t:Jdo, tampouco se 
alporiza se llas fan a el; porque é cons
ciente de que as pequenas bromas entre 
ueciños tenden a unir e son mostras de 
confianza. 

Na súa c4sa no se deu aínda en poñer 
a Arbre do Nadal; porque o Farruquiño 
non da entendido como pode ser símbo
lo de vida condenar á morte por sequía 
un piñeiro en plena mocedade, por moi
tos colgarexos que teña pendurados men
tres se lle va trocando as cores verdes por 
amare las. 

O que sí sigue fiel é a unha vella cos
tume destas datas do Nadal que vai desa
parecendo en cáseque tódolos sitios. El 
sigue atizando ó lume da lareira da coci
ña vella o día de Noite Boa o chamado 
tizón do Nadal. 

Xa desde o mes de setembro ou ou
tubro tén reservado un bó toco de carba- · 
llo para esta ocasión. E alí, na cociña ve
lla, sobre da mesa de levante, cea toda a 
familia á quentura do tizón que arde e 
charetea na lareira. Teñen outro local 
habilitado para o de diario con cociña 
económica e de gas; pero nesta noite so
lemne tr~ládanse á vella que aínda con
servan. 

E non é que o Farruquiño siga cren
do que veñen quentarse de noite ó lume 
dese tizón as benditas ánimas da fami
lia, porque el está convencido de que non 
trocarán a quentura garimosa que poidan 
ter aló donde estean por ningunha quen
tura do mundo. Non é polos mortos por 
quen quere manter o lume aceso esa noi
te. E polos vivos. 

Polos vivos da súa propia familia que 
naquel local séntense máis vencellados e 
agrodecidos ó pasado e tamén polos veci
ños que despois de cenaren nas súas ca
sas aínda siguen vindo xogar as noces ou 
os figos en casa de Farruquiño. 

Desde hai algúns anos, coa disculpa 
de que ten un magnetofón un veciño que 
estivo en Suiza, vólvense a cantar panxo
.liñas e villancicos do lugar. 

Nesa noite naquela casa non se lle 
ocurre a riinguén acender o televisor. Din 
que rompe a intimidad.e, e doutra banda, 
non sinten a necesidade de nada alleo. 

Este ano houbo una novedade. Ocu
rríuselles alí na casa do Farruquiño a a
guns mozos que se están preparando para 
a Confirmación facer o posible paro que 
cheguen os Reis a algunha casa da parro
quia á que aínda nunca chegaron. Como 
primeira medida queren amañarlles o ca
miño. 

X.M. Carballo 



A CA=tOn e}º LlímC .. 
P'NXOl/NA! 

SAN XOSE FOI POLO LUME 

San Xosé foi polo lume 
porque falla ne faci'a 
cando san Xosé chegou · 
a Virxe estaba parida. 
Pareu nun pobre pallal 
a donde o gado dormi'a, 
tal era a súa riqueza ¡ 

que ata un pañal non había; 
.botou a man 6 se1.1 velo, 
·que na cabeza tragula; 
daquel velo fbco tres 
onde o mmiño envolvi'a. 
Su beu un án.Xel 6 ceo 
cantando a Ave María, 
preguntoulle o Padre Eterno 
como quedaba a parida. 
- A parida queda ben · 

. no seu palla1 recollida. 

UNHA NOITE DAS MAIS FRIAS 

Unha noite das máis fri'as 
do invérno máis cruel, 
naceu o noso Xesús 
máis bonito que un cravel. 

Xa que naceu pro noso ben 
este Neniño tan garridiño, 
vamos a velo, meu queridiño 
vamos a velo, que está en Belén. 

Logo· virán os pastores 
que tamén o queren ben; 
traenlle ovos e manteiga 
e unha xartiña de mel. 

CORREDE RAPACIÑOS 

Correde rapaciños 
pra ir a Belén 
coa gaita do fol, 
pois dis que naceu un Neno 
máis bonitiño que un sol. 
E seica non ten o pobre 
nin camisa que poñer 
as estrelas xa nos gui'an; 
vamos rapaées vámolo ver. 

Non quer manteiga nin leite, 
non quer manxares o Neno 
quer corazós homildades 
quer un amor verdadeiro 

DA MIÑA ALDEA 

Da miña aldea 
depresa veño 
con fortes gañas 
de ve-lo Neno. 
Meu pequeniño, 
a ti me1 .achego 
pois de sezvirte 
gran gusto teño. 
¡Miña xoiña, 
como te vexo, 
todo encoiriños 
collendo o fresco! 
Moito estimara 
darche un bo leito 
porque se pensas 
pasa-lo inverno 
nese pesebre 
non leva xeito. 

UNHA VEZ 

Unha vez houbo un home 
que nunca dixo, meu. 
Petou nas portas do mundo, 
chamou no meu corazón. 
Falaba con .palabl'as 
que semellaban pombas 
As cousas á súa beira 
púñanse brancas. 
Nacíalle nos ollos un abrente 
coma un río de luz, 
ou coma u.n mar lonxano de gueivotas. 
Un bálsamo de amor 
tiña aquel home 
pra esta miña dor 
sen nome. 

(Celso Emilio Ferreiro) 
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~~ Cando nos meteu na OTAN Tampouco algúns deles queren 
~~ o señor Calvo Sotelo, ter alianza cos rusos: 
~~ con esa xenialidade ese "Pacto de Varsovia" 
s~ tal señor quedou sen pelo. que· tamén comete abusos. 
i~ . \! 
1 Así España perdeu Seica haberá algún día ~ 
~ a súa neutralidade, sobre o asunto un referendo; ~ 
1 e de dialogar con moitos é cousa da democracia ~i 1 tamén a capacidade. e paréceme estupendo. ~ 

* Porque moitos dos países Non sei se saír da OTAN l 
I· que son pobres, teñen sorte agora será posible: 1 
SS de non estar alineados hai forzas ben superiores ~\ 
~ co "Atlántico do Norte". e o Goberno é pouco libre. ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. . -
A i=ALA ¡: CAminO 

AÍ TE OU~RO VER ESCOPETA 
Xa dixemos que o adverbio de lugar a{ 

se escribe sen hache. Pola contra, hai pala
bras que estamos afeit.os a velas sen H en cas
telán e en galego lévana. 

Tal lle pasa a un instrument.o musical 
como é a arpa e, polo mesmo, ó ''escuro aru
me harpado., . do noso himno) e tamén har
monía e para harmonizamos mellor os nosos 
coñecement.os, irnos con outras palabras. 

Os ombros ou ombreiros son esa parte 
dos brazos máis alta e achegada á cabeza (a 
testa non é a cabeza_, sen6n unha _parte dela: 
a fronte, e a cacl).ola ¡évola do porco!). Ló
xicamente sen H ámbolos dous vocábulos 

porque proceden do latín "umerus". 
Pola mesma razón etomolóxica, herba 

e hoxe van con H, o mesmo ca hogano, que 
procede do latín "hoc ano'', neste ano. 

-"¿Que dis, ho?". ¡for que se escri
be este "ho'' con H? Aí te quero ver, esco
peta. Pois ben, é un apócope ou supresión 
da s11aba. final de "home'' (coma san o é de 
santo ou gran de grande). Moi empregado 
·este apócope na provincia de Lugo, ten o 
correspondente feminino en ne, apócope de 
nena. Por iso é posible escoltar este diálogo: 

- ¿Que fas, ho? (pregunta a muller) 
ad 
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