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i moe facendo memoria: 

r ecobrando o ser plego 
• que esqueclmoe. 

1 moa sementando pauta: 

man con man lnxertandoa 
• entre os veciñoe. 

1 moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

N. º 204, 3 de Novembro 1985 - 5 Pesos 

¡Deixemos en paz os mortQs! 
Os día 1 e 2 do mes de Santos case tódolos 

galegas visitaremos algún cementerio e leva
remos algún ramiño de flores en recordo dos 
nasos difuntos, e rezaremos algunha oración 
polo seu descanso eterno. Todo completo. E 
para máis, ben sabemos que o dos días 1 e 2 
de Santos non é máis ca intensificación-do que 
é unha práctica moi habitual durante todo o 
ano. 

No pobo galega, na cultura galega, sobre 
todo no pobo e na cultura galega do campo, 
unha boa parte da nasa o/lada e dos nasos 
sentimentos está posta nos difuntos. Por eles 
somos capaces de tace-los maiores dispen
dios de cartas, anque lago tacañeemos unha 
cooperación veciñal por cativa que sexa. No 
seu nome urximos un favor ca/quera, ou agra
decemos unha axuda recibida dicindo: " vaia 
pala alma dos teus difuntos ''. E, postas a rezar, 
a primeira causa que se nos vén á boca é o 
recordo dos nasos difuntos. 

Tanto pensar nos martas pode resultar 
mesmo preocupante. Pode ser si na/ dunha so
lidaridade coas persoas das que tanto ben reci
bimos, pero pode tamén ser sinal dunha des
confianza terrible na bondade e misericordia 
de Oeus Pai, que sabe coidar dos seus fil/os 
envoltos na debi/1dade da marte con moito 
máis agarimo do que nós poñemos, aínda 
cando o naso aprecio sexa moito. Este recordo 
abusivo dos martas pode manifestar un grande 

_ agradecemento, pero pode mostrar tamén un 
esquecemento dos vivos que nos rodean, e 
que na súa complexidade son bastante máis· 
difíciles de servir e acompañar cós mesmos 
difuntos, quedos e mudos ante ca/quera dos 
nasos comportamentos. 

Cómpre que evanxelicemos tamén os 
nosos costumes cara ós mortos. E evanxe
lizalos que re dicir enchelos daque/as dúas acti
tudes que distinguen todo prcv'i=>der cristiano 
correcto: un ha te fonda na bondade de Deus 
Pai que se nos manifestou en Xesús Cristo, e 
unha comprensión do servicio ós irmáns 
vivos como medida da autenticidade da nasa 
entrega polos martas. Recordando aquetas co
ñecidas palabras de S. Xoán, podíamos dicir: 

· Se non amamos ós irmáns vivos a quen ve
mos, ¿como podemos dicir que amamos ós 
difuntos a quen non vemos? · 

Por favor, deixemos en paz os difuntos. 

¿E verdade todo o que se di na Biblia? 

Noticieiro politico. Especial eleccións 

Os fungos ou setas comestibles en Galicia 

Lendo a Rosalía 
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OS GRUPOS ECOLOXISTAS NON PARAN, no seu 
labor de sensibilizar a poboación das desfeitas eco
lóxicas as que estamos sometidos; mesmo con pu
blicacións ou boletíns que espallan arreo para infor
mación de todos. Así, "O Correo do Trasno" que 
tiróu a rua por primeira vex o Grupo Ecoloxista 
Radical de Lugo (Apartado 464. 27080 LUGO), ou 
" Mustela" , boletín do Grupo Naturalista Habitat que 
podedes mercar, escribindo ó Apartado 805.15080 
da Coruña. 

AS VISITAS DOS MINISTROS e as inauguracións 
de obras tamén están presentes neste intre electoral 
da nasa terra. Ata agora, nunca nos visitaron tantos 
ministros coma nestes meses, lembrándonos aque
les "agostos políticos" a que nos tiña afeitas 
Franco ... Agora talamos de proxectos de obras da
das a coñecer nesta hora electoral, como é o pro
xecto dun peirao para trasatlánticos e outro para 
barcos deportivos na Darsena coruñesa, así coma 
uns paseos marítimos que cheguen a xunguir ésta 
ca mesma praia de Riazor en distintos tramos un 
chanzas. 

OS SUICIDIOS E ACCIDENTES DE SOLDADOS 
poñen a calquera a pel de galiña ... Cada semana 
marren en España, en accidentes, dous soldados, 
por termo medio. Nestes ultimas anos suicidáronse 
mais de douscentos soldados, e outros tantos non o 
chegaron a conseguir. Aquilo de non xogar casar
mas non é abando; compre tomar conciencia do 
calexon sen saida que é a mili para moitos mozos. 

OUTRO " CACHARRAZO" ven de sofrir a política 
galega tan afeita xa a cacicadas e golpes de man. O 
Presidente da Diputación de Lugo, Cacharro Pardo, 
demostróu aínda que parcamente, que o seu laboró 
frente das institución que traballan cos cartas de 
todolos cidadans non é valeira ... Así, el e os seus 
peóns, ó frente de moitos concellos de Lugo, fixe
ron unha clientela, gracias a que Cacharro pode 
enseñar os dentes ós mesmos xefes do partido ... E 
aquí non pasóu nada. 

A ABSTENCION segue senda un dos pantasmas 
das eleccións galegas. Desde 1977 houbo en Galicia 
sete eleccións con unha media de abstención do 
45,2%, chegando en Ourense a un 52,4% de absten
ción media. As provincias menos abstencionistas 
foron ata agora Pontevedra e A Coruña. 

NA INTENCION DE VOTO debuxada ata agora pa
las enquisas galegas, semella atisbarse unha por
centaxe máis alta de preferencias dos empresarios 
polo voto cara Coalición Popular, o mesmo que. os 
máis vellos. Tamen camiña a xente con menos nivel 
cultural moitas veces pala dereita, quizáis por falla 
de información. Mentres que a xente con máis es
tudo inclinase a esquerda. Sempre segundo as 
enquisas. 

OS NACIONALISTAS seguen estando discrimina
dos polos Medios de Comunicación Social; non só 
no programa "La Clave" da TVE; tamén son marxi
nados noutros espacios ... , senda os que de verdade 
veñen defendendo os intreses da nasa terra e das 
clses sociais máis baixas. Por exempro, a presencia 
de pescadores e labregos de a pé, só é manifesta 
nas candidaturas nacionalistas. 

FACER O MAGOSTO é o que compre neste intre, ó 
mesmo tempo que homenaxeamos a esa arbore que 
vistéu sempre con feitura a nasa terra; o castaño. Xa 
sonou esta cantiga: "Acabaronse as vendimias/ e 
veñen as estalladas,/ para comer coas mozas/ catro 
castañas asadas". 

AS EXPROPIACIONS que ven de facer a Xunta de 
Andalucia, máis ben un arrendamento forzoso por 
doce anos, é un paso pequeno na urxente reforma 
agraria. Neste país hai noventa e cinco terreas moi 
grandes e sen producción de perta de cincoenta mil 
hectáreas, das que agora só expropianse unhas mil 
oitocentas. Non é tal expropiación, tratase máis ben 
da posta en practica daquela lei de UCD chamada de 
"Fincas manifestamente Mellorables". 
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DE 

PUBLICO 

TOMADO DE "CARITAS" 



IRIMIA-3 

Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

PERTO DO REINO DE BEUS· 

O teu Señor é único, 
non hai máis señores ·ca el, 
ante ninguén te dobregues, 
todos somos irmáns, fil/os do mesmo Pai. 

Amarás ó teu Señor, 
non é causa de lle ter medo, 
como se fose caprichoso e terrible, 
nin é causa de o esquecer, · 
iCO que lle gusta acompañarnos na vida!. 

Amara/o con todo o corazón, 
con toda a alma, apaixonadamente, 
enamorándote del, 
respetando o seu nome 
e cumplindo a súa vontade. 

Amara/o con todo o entendemento, 
procurando coñecelo ben, 
sabendo o que o seu amor nos pide 
nestes momentos da nasa historia. 

E amarás ó teu próximo como a ti mesmo. 
Nunca sepáre-/os dous mandamentos. 
Deus sen o veciño non vale, 
o amor ó veciño é medida do amor a Deus. 
E ámao como a ti mesmo, 
nin máis nin menos, como a ti mesmo. 

Esto honra a Deus 
moito máis ca mil afretas, 
a trae máis vida e salvación 
ca tanta argal/ada relixiosa 
espallada por esta bendita terra. 

Domingo 31 

do tempo ordinario 

O PRINCIPAL MANDAMENTO 

Un letrado preguntoulle a Xesús: 
- ¿Cal é o máis importante de tódolos 

mandamentos? 
Xesús respondeulle: 
- O primeiro é: "Escoita, Israel: o Señor é o noso 

Oeus, o Señor é único, e amarás ó teu Deus con todo 
o teu corazón, con toda a túa alma, con todo o teu 
entendemento e con tódalas túas forzas". O se
gundo é: "Amarás ó teu próximo como a ti mesmo". 
Non hai mandamentos máis importantes ca estes. 

O letrado replicou: 
Moi ben, Mestre, estás no certo cando dis que é 

único e non hai outro fóra del; e que amalo con todo 
o corazón, con todo o entendemento e con tódalas 
forzas, e ó próximo como a un mesmo, é máis im
portante que tódolos sacrificios e holocaustos. 

Xesús, vendo que respondera con moito tino, 
díxolle: 

- Non estás lonxe do Reino de Deus. 
E ninguén se atreveu a facerlle máis preguntas. 

(Marcos 12, 28b-34) 
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------------------------ BIBLIA 

¿E verdade todo o que se di na Biblia? 

Unha resposta sinxela non se pode dar. E, se 
queremos dar unha resposta breve, nunha frase 
sóa, entón deberemos usar un xeito moi galego ... 
¿é verdade todo o que se dí na Biblia?, "depende 
por onde se mire". 

Se se mira dende a fe ... 

Mirado dende a fe, "todo o que se di na Biblia 
contén a verdade de Deus, para ser coñecido 
polo home". Na Biblia móstrase Deus actuando 
co home, "revelándose", descubríndose, ache
gándose ó home para escomenzar un contacto e 
un diálogo salvador. Así o home descubre na 
Biblia a Verdade de Deus e a Verdade do home. 
Pero isto sempre dende unha r:iirada de fe: o non 
crente non descubre nada. 

Se se mira dende o angulo cultural ... 

Mirado dende o ángulo cultural, esta Verdade 
de Deus ven expresada en xeitos humáns, típicos 
da cultura daquel tempo (que non é coma a nosa), 

O Sinaí, o monte de Deus 

e en moitas formas diferentes de linguaxe: 

Na Biblia atopamos formas de linguaxe poética 
(Salmos), dramática (Xob), histórica (Reis), lexis
lativa (Levítico). E cada forma de linguaxe ten un 
tipo de verdade diferente: non se lle pode pedir a 
un poeta unha verdade de tipo matemático, ou a 
un novelista unha verdade de tipo histórico. E 
con todo iso, cada un vai expresando diferentes 
formas de verdade. 

Outras veces na Biblia atopamos a Verdade de 
Deus expresada en formas culturaes típicas de
les: en base lendas (diluvio) ou mitos (paradiso, 
serpente), ou relatos fundacionaes de santuarios 
(que chamamos "etioloxías), ou contos (como as 
parábolas). E moitos destes xeitos de linguaxe 
non conteñen unha verdade histórica ou cientí
fica, pero seguen a contera Verdade de Deus. 

Evitando confusións ... 

Evitando confusións, estas catro afirmacións 

son claras: 1 ª) na Biblia dise a verdade de Deus, 

neste senso todo é verdade; 2ª) nesta verdade ven 

expresada nas formas culturaes daquel tempo e 

daqueles ·homes, cada forma cultural ten unha 

verdade diferente; 3ª) estas formas culturaes van 

avanzando, son dinámicas: tamén a verdade de 
/ 

Deus vai sendo mellor entendida e mellor expre-

sada ó pasa-lo tempo; 4ª) non se pode confundir 

verdade histórica e verdade de revelación: tamén 

un conto, unha lenda, ou un mito expresan a 

verdade de Deus. 

As preguntas e dúbidas poden dirixirse a: 

Movemento Biblico Diocesano, 

Apartado 36 

-LUGO-
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Doce partidos e tres coalicións concu
rren ás elecións ó parlamento gal ego. Esta 
é a relación completa empezando polos 
máis madrugadores (os primeiros en ano
tarse) e rematando polos máis preguicei
ros (os derradeiros en apuntarse) : 

PSG-EG (Partido Socialista galego
Esquerda Galega) 

BNG (Bloque Nacionalista Galego) 
PCG - MR (Partido Comunista Galega 
Marxista Revolucionario.Sector 

Carril lista) 
PCG (Partido Comunista de Galicia. 

.Sector Xerardista) 
CP. (Coalición Popular) (Integrada 

por AP-PDP-PL, siglas que corresponden 
a: Alianza Popular, Partido Demógrata Po
pular e Partido Liberal) . 

PS de G-PSOE (Partido Socialista de 
Galicia Partido socialista Obrero 
Español) 

FE de las JONS (Falange Española de 
lasJONS) 

CDS (Centro Demócrático y Social) . 
PH (Plataforma Humanista) 
CG (Coalición Galega) 
MCG (Movemento Comunista de Ga

. licia) (Non presenta candidatura en Lugo) . 
PST (Partido Socialista dos traballa

dores) (Non presenta candidatura en 
Lugo) 

PGC (Partido Galego do Campo) 
(Non presenta candidatura en Ourense) 

PCE-ML (Partido Comunista de Es
paña - Marxista Leninista) (Non presenta 
candidatura en Ourense) 

US~ (Unidade Socialista Galega) 
(Non presenta candidatura en Lugo). 

Especial eleccióris 

- A-Coalición Popular " descoalígase". 
. D. Francisco Cacharro Pardo, Presidente 
da Diputación de Lugo impediu apresen
cia do conselleiro de educación Vázquez 
Portomeñe na candidatura da provincia 
de Lugo. Vázquez Portomeñe houbo de ir 
parar á candidatura de Pontevedra. Ta
mén Moure Mariño, Pardo Montero e dous 
candidatos máis do Partido Demócrata 
Popular (POP) e do Partido Liberal (PL) 
foron eliminados da mesma. Este "golpe 
de man" do señor Cacharro Pardo que se 
saltou sen maior problema os pactos esta
blecidos entre os partidos que integran a 
Coalición Popular, non tivo polo momento 
réplica algunha. A executiva Aliancista li
mitouse a salva-la cara decindo que abri
ría un expediente disciplinario despois 
das eleccións. Antes non conviña xa que 
podería repercutir na baixa dos votos. 

A cousa está clara. Alianza Popular non 
pode de xeito algún someter a xuicio o 
proceder do señor Cacharro Pardo xa que 
este supón o maior capital de votos da 
provincia de Lugo. Tampouco pode pres
cindir dos homes do partido liberal (Pardo 
Montero, Rosón ... ) anque non señan do 
agrado do señor Cacharro Pardo, xa que o 
Partido Liberal é un apoio importante nas 
vindeiras eleccións do estado. 

Todo dá a entender que a Coalición Po
·pular non é tal coalición senón unha mo
rea de intereses reunidos que diante do 
mínimo conflicto de poderes entran en 

NOT-ICIEIRO POLITICO 

crise. Carecen pois do que se chama un ha 
política común . 

- A Coalición Popular invertirá ó redor 
dos 500 millóns de pesetas en propaganda 
política. O Partido Socialista Obrero Espa
ñol aproxímase ós 200 millóns. O Partido 
Socialista Galego-Esquerda Galega inver
tirá 9 millóns de pesetas. As diferencias 
son evidentes, e non a nivel de razón , se
non de poder económico. Nun país no que 
o voto pouco razonado e convencido se 
decide máis ben por criterios de ami
guismo, favoritismo , ou por presión da 
propaganda, as ventaxas dos que teñen os 
cartos son evidentes. Cómpre, pois, irse 
afacendo a pensar máis, e ir vendo a quen 
realmente lle dámo-lo noso apoio , sen 
deixarse levar polo aparato da propa
ganda. Quen máis aparenta non é precisa
mente o quemáis razón leva. 

Por outra banda, sería bo preguntarse 
por que algúns grupos políticos sempre 
reciben un apoio económico rápido e 
abondoso de entidades bancarias, empre
sarios .. . , mentres que outros grupos polí
ticos teñen que compensar esta desven
taxa cun esforzo persoal e económico dos 
mesmos militantes de base. 

Xosé Lois Vilar 

Os «galos» do Bloque están dispostos a unba coexistencia pacífica cos <<Senadores romanos» 
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• O CAMPO 

Os fungos ou setas comes_tibles en Galicia (1) 

As características do naso clima e da nasa terra, 
así como a variada vexetación dos nasos bosques, 
fan que a meirande parte dos xéneros e especies de 
fungos productores de setas comestibles se dean 

aquí. 

Cada ano, os nasos eidos (montes en xeral, piñei

rais, soutos, carballeiras, pasteiros, e incluso hartas 
e terras de laboura), regálannos cunha grande va

riedade e cantidade de fungos que, moitos deles, 
son comestibles moi sabrosos e de boa calidade. 

Ás veces nin siquera nos ocupamos de coñecelos. 
E aínda que o interés palas setas acreceu moito en 

Galicia ó longo dos últimos anos, habendo incluso 
empresas que as compran e preparan para a súa 
venda fóra daquí, o caso é que as máis delas pér
dense esquecidas nas súas paraxes naturais de pro
ducción, cando neutros casos se adican grandes 
esforzos, en cartos e traballo, para acacia-lo cultivo 

e producción dalgunhas especies de fungos, que 
nunca son millares que moitas das que aquí se 
desprecian . 

Pastos a carón dos principiantes, e nun traballo 
tan pequeniño coma este, talaremos algo sementes 
das catro especies de setas que consideramos máis 
interesantes e con menos perigo de confundírense 
con outras. 

Todas as catro son das que teñen forma de parau
gas cun pé é un sombreiriño, aparecen nos dibuxos 
adxuntos, e son comestibles de moi boa calidade. 

ADEVERTENCIA XERAL 

Ninguén debe recoller setas para comer, a non ser 
que se coñezan ben e se saiba con seguridade cal 

· seta é. As primeir~ veces hai que collelas ·con 
persoas que xa as coñecen moi.ben. 

.CREDITOS 
--- - - ----·---- - - ----

PARA CRECER 
---~-----------

Caixa Galicia ere ·no futuro 
3.000 mi11óns de pesetas ó 12°/o e a longo prazo 

CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL 

para as grandes, medianas, pequenas En CAI.XA GALICIA sabemos OS CREDITOS DE 
REGULACION ESPECIAL fáci
les de conseguir e amortizar. 

industrias e empresas de Galicia, asf como para_ que da renovación e moderniza
ción dos nasos sectores produc
tivos depende o éxito da nasa 
integración na CEE. 

profesionais liberais 

Para favorecer o desenrolo 
da industria, o comercio, agri
cultura e pesca da nc•a Comuni
dade; CAIXA GALICIA ofrece 
so1ucións concretas para novas 
inversións. 

Achéguese e presente o seu 
proxecto en calquera das nasas 
26 7 oficinas. 

Estudiaremos a solución 
mellar para vostede . 

• © 

Créditos para todos e para todo. 
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O CAMPO 

OS fungos ou setas comestibles 

Lepiota procera 

PSALLIOT A CAMPESTRIS 

Pertenece ó mismo xénero que o " Champiñón " que se 
cultiva, pero é de meirande calidade. Nace nos pasterios e 
nas márxenes das hortas, etc, sobre todo cando hai gando 
cabalar ou onde se bote o seu esterco. 

, 
E pequeniña, baixiña, de cor clariño, con escamas finas. 

O pé ten anelo moi pouco persistente (os anelos sempre 
son restos do velo que tapa ás laminiñas cando a seta 
ainda é moi nova) . Por debaixo do sombreiro ten lamini
ñas, mestas, de cor rosado. Cando a seta é vella as lamini
ñas víranse mouras. 

Lactarius deliciosus 

BOLETUS EDULIS 

E a seta quemáis se recolle e se paga en Galicia para a 
venda. 

Defire das o u tras sobre todo en que, na parte de debaixo 
do sombreiro (o himenio), en vez de laminiñas ten coma 
unha esponxa, feíta por moitos tuviños verticais de co r 
algo amarelo, clariño, que vai virando a verdoso se a seta é 
vella. 

A seta chega a ser rnais ben grande. Cando é noviña 
abulta máis o pé que· o sombreiro. E de cor que vai de 
pardo claro a canela. O cortar ou abrí-lo sombreiro ou o 
pé, a carne é blanquiña, casi nada amarela ou lila, e non 
cambea de color, como outras deste xénero que ó aire 
viran azuis ou sonrosadas. 

LEPIOTA PROCERA 

Das poucas que teñen nome en galego e se vén co
mendo nalgunhas bisbarras de Galicia desde tempo inme
morial. Así chámase "Choupín" , "Zarrota" , " Monxo", 
'·Patamela" , "Cogordo". 

E mais ben grande e alta, de cor pardo claro con esca
mas mais escuras. O pé é foco, cunha especie de algodon
ciño dentro e na base fai forma de cebola; ten anelo 
movible. 

Na parte de por baixo do. sombreiro, que se cham·a 
"Himenio", ten laminiñas, mestas, en forma de radios, e de 
cor branca. 

Psalliota campestris 

LACTARIUS DELICIOSUS 

Os cataláns chámanlle " Rovellón " e os Casteláns " Nís
calo " . En Galicia estámoslle a chamar " Pingadouro" . 
Dase sementes nos piñeirais, nos claros dentre os pinos, 
ou ó pé deles nos pasteiros. Toda a seta ten cor alaran
xadE>, algo manchado de verdoso. Se a seta se corta ou se 
fire, tanto no sombreiro coma no pé, deseguida rezuma ou 
suda gotiñas coma de leite pero de cor alaranxado ou 
viñoso. Probandoo coa lingua ten sabor doce. 

Por baixo do sombreiro ten laminiñas, alaranxadas, que 
se unen ó pé é escurren algo por él abaixo , polo que se 
chaman " decurrentes". O pé pode ser foco ou non, e non 
ten anelo. 

Boletus edulis 

Constantino Mariño Torrei ra 
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As representacions civis nos actos relixiosos 

Nunha sociedade secularizada 
como é a nosa actual , non queda 
sitio prás intervencións guberna
mentais na li turxia da igrexa, nin 
prós seus representantes nos 
asuntos estatais: xuras de ban
deira, desfiles militares, tomas de 
posesión , bend icións de entes 
estatais, e un longo etcétera. 

A lgrexa, como tal ten que 
defende-lo dogma, a moral e, so
bre todo, a ortopraxe no seu 
marco, ou sexa desde o púlpito, 
desde a prensa, e desde tódolos 
sitios onde haxa crentes, pra non 
confundir lgrexa eón Xerarquía. 

O Estado, e o goberno que o 
represente, ou os distintos gober
nos autonómicos, municipais etc. 
teñen a obriga de velar polo cum
primento das leis estatais, de 
promove-lo desenrolo, o ben c~
mún e demáis dereitos que os c1-
dadans teñen por perteneceren a 
un terri torio concreto. 

Cidadans hainos de tódalas 
crencias, e tamen ateos e 
ag nóst icos. 

Sendo esto así, non hai dúbida 
de que nin o alcalde da Coruña, 
nin o de Vigo nin o de Santiago, 
sexa do PSOE, de AP, do PC ou 

do BNPG, en resume, de dereitas, 
do centro ou de esquerdas, non 
representan a ningún cidadán en 
asuntos relixiosos. Pola mesma 
razón nin crego nin bispo nos 
pode representar en asuntos que 
son competencias do Estado ou 
do Goberno. 

Por todo o dito causa verda
deiro noxo enterarse que en To
ledo houbo graves friccións por 
non admitir D. Marcelo a repre
sentación do Ministro de Xusticia 
na procesión do Corpus. E en 
Vigo non é menos deplorable 
que, non asistindo os concellais 
socialistas á procesión do Santo 
Cristo o fixeran os de AP. Nin uns 
nin outros. Os votos déronselles 
pra e utro mesteres. E corrémolo 
risco de que un partido político, 
por ser de dereitas, pretenda 
capta-los votos dos cristi~n.s 
arrogándose unha representat1v1-
dade que ninguén lles concedeu. 

Co exposto queda clara unha 
importante consecuencia: hai 
que delimita-los campos. 

Por moi piedosos que sexan 
Fernández Albor, García Sabell, o 
Capitán Xeral de calquera Depar
tamento, o Alcalde do pobo e, in
cluso, o rey Juan Carlos, dentro 

Hai que delimitar os campos ... 

dun templo ou en procesión, 
como representantes estatais 
nada teñen que decir nin repre
sentar no rel ixioso. 

A lgrexa ten de eliminar os si
tiais de honor e tódals presiden
cias estatais. Os tales, que vaian 
como simples fieles ós actos de 
culto, e, salvo razóns de seguri
dade -como sería o caso dun pre
sidente, do rei ... - que se deixe ben 
claro que no culto cristián so.n 
coma calquera labrego ou man
ñei ro do anonimato. Nin máis nin 
menos. 

Precísase un corte radical des
tas rémoras, herdade doutras 
épocas pois a lgrexa ten que de
mostrar que non está liada ó po
der e que xa deixou atrás o cesa
ropapismo, mentras ca sua voz 
deba seguir a denunciar as diver
sas situacións de pecado que se 
dan na sociedade, e a advertir dos 
perigos que prá fe se poden se
guir de votar unha lei, un partido 
etc. anque respetando sempre a 
libertade como patrimonio irre
nunciable do home. 

Francisco Lorenzo Mariño 
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Lendo a Rosalía 

O tema da morte sae moito en FOLLAS NO
VAS. Rosalía sentía obsesión por el. Se les este 
libro con calma, verás que a morte aparece nel 
unha e outra vez, cubríndose de diferentes 
carantoñas. 

O espírito axitado e afrixido de Rosalía pen
saba atopar só na morte o remedio completo a 
tanta desventura, propia e altea, que lle tocara 
aturar. Le, senón, este poemiña que cerra preci
samente FOLLAS NOVAS: 

Os dous da terra lonxe 
andamos e sufrimos, ¡ay de mini; 
mais ti tan soyo te recordas dela, 
y eu, dela e máis de ti. 

Ambos errantes polo mundo andamos 
y as nasas forzas acabando van, 
mas, ¡ay!, ti ne/a atoparás descanso, 
y eu tan soyo na marte o hei de atapar. 

¿Por que, Dios piadoso, 

por que chaman crime 

ir en busca da marte que tarda, 

cando a un esta vida 

lle cansa e lle afrixe? 

Sen embargo a morte non era para ela unha 
saída doada, un ha saída que a levase a un sitio de 
máis claridade que a mourenza en que ela estaba 
sumida. 

Cargado de penas, 

¿que peito resiste? 

¿Cal rendido viaxeiro non quere 

busca/o descanso Nesta turbación interior ten cabida en Rosalía 
a tentación do suicidio. Hai dous poemas en FO
LLAS NOVAS que talan desta tentación ó suici
dio, e do eco positivo que atopaba no ánimo de 
Rosalía; son o 18 do 1º libro e o penúltimo do 
segundo. Ofrecemos este último. E imposible 
tocar este tema con máis delicadeza e con máis 
ternura e con máis demanda de comprensión. 

que o carpo lle pide? 

¿Por que se un non rexe 

as dores que o oprimen 

por que din que te amostras airado 

Sr. Director: 

Na Peneira do número 200 invitáse
nos entre outros, os veciños de O 
Grove para que demos contados " es
perpentos" que acontecen por estes 
lares. Ahí vai ún: " Licencia de cons
trucción dada po- la actual corpora
ción municipal para construir un taller 
mecánico pegado o muro da Eirexa de 
San Martiño de O Grove" Pese as pro
testas do Párroco e de moitos veciños 
a obra sigue adiante. Tamén se fixeron 
xestións ante a Xunta, o Arzobispado e 
demáis organismos que teñen que ver 
co patrimonio artístico . A parte máis 
interesante da Eirexa e dó século XV. O 

A Coruña desgaleguizada 

Xa habia tempo que non va/taba pala Coru~a .. 
fíxeno hai unha semana coincidindo coas Fes~as 
de Agosto. 

Despois de recibir esa primeria impresión tan 
impactante que produce a contemplación da fer
mosa cidade, adiqueime a pasear cos meus ami
gos coruñeses. 

A cidade fervía nun rebulir de xente, habia 
ledícia .. pero algo escomenzou a marte/ar o meu 
cere_bro: toda a expresión oficial do limo. Ayun
tamiento, representada por moitos carteis pos
tas nas paredes pancartas cruzando as nas, os 
letreiriños da típica " falla ", os nomes das ruas 
etc. a.precian sempre escritos en español. 

Non podo negar que me entristecin, e sen 
querer funme lembrando de aquel ser galega 
que tiña A Coruña cando estaban no goberno do 

párroco para non perxudicar o promo
tor propúxolle a permuta por outro te
rreo máis alonxado, pero nin caso. 

¡Ah! esquencíaseme. O grupo de go
berno _municipal está composto polo 
Alcalde Camaño Prol do CDS apoiado 
polos grupos do Partido Comunista, 
PSOE e BLOQUE, co agravante de que 
o membro do PSOE, Elías Lamelas Fa
riña foi discípulo de García Alén e pro
motor das excavacións arqueolóxicas 
do Carreiro, polo que non pode decirse 
que sexa iñorante no tema. 

Saúdos 
Juan José Caneda Aguin 

O Grave (Pontevedra) 

Cancel/o os Nacionalistas, de aquel acordo da 
Corporación Coruñesa de facer todos os escri
tos en galega, (¿seria rexeitado?), dos cidadans 
co actual alcalde a cabeza reclamando a Capitali
dade e Galiza para a cidade., da potenciación do 
galega polos poderes públicos que garantiza o 
Estatuto de Autonomía., de Curros despedín
qose de esta terra no porto da Coruña, de Rosa
lia, provinciana coruñesa, etc. sentinme tan ex
traxf!iro na Cidade que pensei que un slogan 
axe1tado pode ria ser "La Coruña, Ciudad en la 
que solamente se sienten forasteros tos 
gallegos". 

Penso que os cidadans da Coruña debían re
flexionar se a actual Corporación, encabezada 
polo ':.S.O.E., actúa co sentimento deles. ¿Nory 
valena a pena que os móvementos de veciños 
tentaran de recuperar a galeguidade do ser co
ruñés? ¿Non va/ería a pena que nas eleccións 
vindeiras os coruñeses apoiaran craramenie ós 
nacionalista para recuperar a sua identidade e a 
do naso pais? 

Francisco Vázquez Troitiño - LUGO 

NOTA: Esla cana fui en~ada a "la Voz de 6alicia". pero non se publicou 

de que un antre as tambas 

a frente recrine? 

Interno no mundo, 

e interno sin límites 

máis alá desa coba sin fondo 

que a yalma cobiza -

que os o/los non miden. 

Se é que esto é verdade, 

¡verdade terrible! 

ou deixade un interno tan soya 

de tanos que existen, 

ou si non, Dios santo, piedade dos tristes 

buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA-Abadín (Lugo) 
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O siléncio da noite era absoluto. 
Aquela atmósfera soporífera do mes 
de Outono sumia toda a aldeia numha 
calma morna e imovilizante que nem 
o croar das ras nem o berro da curuja 
ousavam interromper. 

O Manolinho participava deste co
mum letargo que o entorno lhe brin
dava. No seu pequeno quarto pisado 
de tábua e fiestra ao nacente, apenas 
chegava por entre as regandijas das 
contras o clarejar dum raio de lua. 
Umha sémi-penumbra iluminava o 
seu rosto dormente de colegial. 

Mas nom lhe fara doado prender no 
son o. 

As luzes multicolores da festa se
guiam gravando-se nas suas retinas 
por mais que os párpados se lhe fe
chassem rendidos ; o lento som 
dumha cantiga romántica e repou
sada resoava-lhe perene nos ouvidos, 
os longos cabelos morenos brin
cando, ledos e provocadores, sobre 
os ombros nus da sua admirada 
repetiam-se-lhe umha e outra véz. 
Aquela mo~a pola que seria capaz de 
pelejar cum touro , por quem renun
ciaria aos seus partidos de futebol e 
até aos seus amigos, mas á que nunca 
fara home de dirigir-lhe a palavra; 
como muito botava-lhe umha olhada 
furtiva aproveitando o passo polo seu 
carom no transcorrer do baile. 

Quando, farto ja de conjurar o 
sano, de virar-se e remejer-se na 
cama, despois de quitar a colcha de 
esparto para refrescar o leito, come
cava a inquedar-se, sem darse canta 
os olhos forom-se fechando, a respi
ra99m ficóu lenta e acompassada 
qual som dumha 9anfona. Lograra 
adormecer. 

Aquela festa, noutrora romage de 
grande soa nos arredores , famosa 
pala quantidade de gente que a ela 
concorria, poi a generosidade dos fru
tais que ostentosamente se ofere
ciam aos visitantes, e tamém polas 
mo9as que, procedentes da Marinha 
ou da Terra Chá desencadeiavam o 
ardente ímpeto do sangue naqueles 
rapazes, fortes e rachados , que, feri
dos no seu amor próprio misturavam 
o arrecender das navalhas, o quebrar 
das estacas, o brutal choque dos cor
pos e os desafiantes berros num re
búmbio de energética virilidade. 

LongoSonho 

Aquela festa, digo, fora mudando 
até converter-se num caótico trafego 
de coches cos seus faros acendidos, 
ruidosas motocicletas de nom se 
.sabe ónde, um tumulto de gente im
persoal, abstracta, que luze chapas 
de Mickel Jackson, di "no te enrolles 
tía" e toma esteada no castrador un 
cubata de güisqui ... A identidade de 
velha romage perdera-se, reduzida 
agora a um estandarizado espectá
culo consumista e repetitivo cuja no
vidade se reduzia apenas a umha exó
tica orquesta com bateria negro e 
jogo de luzes no palco. 

Os ladridos dum cam na escuri
dade profanárom por um intre a 
queda aureola da noite. 

O Manolinho estiróu os pes e 
voltóu-nos a plegar até jazer em pos
sic;om fetal. Os seus membros apare
ciam agora rígidos; por um momento 
abrírom-se-lhe os olhos para 
fecharem-se-lhe novamente cum 
aceno de desacougo. Mentres as 
suas pernas recuperavam o seu lugar 
debaixo das mantas, o respirar volvia
se cada vez mais rápido e irregular. 

Um terrível pesadelo , um mal sonho 
do dianho invadía o seu ser de adoles
cente. O subconsciente amossava
lhe primeiro rápidas e inconexas ima
ges: prados onde medravam ortigas 
gigantescas, lobos detrais dos bala
dos que o perseguiam, gadanhas, 
coitelos, gargalhadas fortes e amea-
9antes, árvores de formas grotescas, 
cantigas irreconhecíveis .. . 

Mas de súpeto apresentóu-se-lhe 
umha vissom tam nítida e impressio
nante como se puder palpá-la coas 
próprias maos: A Capela do Sam 
Cosme. Aquel humildoso e familiar 
edifício de pedra arredor de cujos 
contornos tanto tinha brincado, lugar 
de encontro da juventude as tardes 
dos domingos, de longos e solitários 
passeios de namorados pola vizinha 
carvalheira, o parolar das comadres 
que iam tender a roupa nos abondo
sos ramalhais, as falcatruadas dos 
nenas que tiravam pedras ao campa
nujo para escoitar a sua resposta de 
nena aborrecida ... 

Si , a Capela do Sam Cosme apare
cía agora convertida num montom de 
rebo, numha enorme e anárquica ma
rea de escombros. Alumeados polos ' 
últimos raios do solpor exalavam um 
derradeiro sospiro de po que se ele-

vava cara ao ceio em justa pregária. 

Os sapos e as . pinchorras buliam 
·indiferentes ao tempo que um cróio 
se arroulava polo chao para ir 
assentar-se ao pe dum cernudo 
cango de carvalho. Ocal da parede 
dava por sítios umha tonalidade 
abrancazada a cor parda das pedras e 
das madeiras, entre as quais contras
tava a destartelada figura polícroma 
do Santiago e a repintada caixa das 
ánimas. As silvas, degoladas polo 
inesperado impacto, custodiavam 
cos seus punzantes aguilhos a forta
le~a destruída. 

O Manolinho trasgolando , entre o 
' sono e a vigilia , negando-se a crer 

que aquilo tam palpável , tam como
vedor para el , pudesse ser um sonho , 
seguiu, cos olhos fechados -e cheios 
de auga- vissionando por uns mo
mentos o triste espectáculo . 

A Capela nom caíra atravessada 
por um lóstrego, nom se derrubara 
por mor de nengum agente natural ou 
artificial. Vinhera-se abaixd polo 
abandono e deixadez dos vizinhos, 
pala indiferéncia dum povo que dei
xara de rendir-lhe tributo, que permi 
tira que a velha porta de castinheiro 
se visse saeteada por inumeráveis to
jos, esse pavo que nom sabe valorar a 

· sua grande~a , esas gentes que cega
das por interesses alheios deixam 
perder o que é seu , trocam as orelhas 
polo rabo e, perdida a memória, con
templam impassíveis o esnaquiza
mento dos seus símbolos históricos e 
vem desmoronar-se, cum inexpres
sivo gesto todo aquilo que represen
tóu o seu ser colectivo, a sua identi 
dade histórica. 

Os raios da madrugada asomavam 
um dia mais polos montes de Mou
relhe. O pai do Manolinho espertava
o cum berro para ir mugir as vacas. 

" Menos mal que só era um sonho 
" dixo-se a si mesmo qu icais para 
consolar-se pois aquel sonho jamais 
se borraria da sua mente. 

NOTA : Respetamos a grafía lusista do 
autor deste fermoso relato. 

~. Luis Poupariño Moirón 
{1.º Prem io do Concurso de Cantos 

de Sam Cosme da Castiñeira 85) 
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Xosé Chao Rego 

CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-39, 2-

SANTIAGO 

A persoa e mailo personaxe 

Velaquí dous exemplos: o 

primeiro, persoa, no que ese n 

que no latín estaba entre dúas 

vocais ("persona"), cae ou de

~aparece ó pasar ó galega, 

causa que sucede nas pala

bras que entraron moi cedo no 

naso idioma e que por isa cha

mamos patrimoniais: perten

cen ó patrimonio da nasa 

lingua. 

O mesmo ca persoa, tamén 

se di persoal, sexa adxectivo 

(por exemplo: "a miña opi.nión 

persoal é esta") ou sustantivo 

("o persoal desta fábrica"); ta

mén se di persoalmente, ade

verbio, e aínda existe o sustan

tivo persoerio, que é unha per

soa que representa a outra ou 

a un grupo. 

Pero, ¡olla!, existe a tenden
cia a suprimir ese n intervocá-

lico en mo~tos casos nos que 

non se pode, por tratarse da 

palabras cultas, que entraron 

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 

máis tarde no idioma cando xa 

non operaba esa caí~a do n. 

Así, non desaparece o n in

tervocálico en palabras cultas 

coma estas: "Hai un perso

naxe na .miña parroquia que 

ten moita personalidade, e do 

que non digo o nome por non 

personalizar, porque non es

tou polos personalismos, pero 

que podería personificar moi 

ben. o que son os fregueses 

desta freguesía". 
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