
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

¡Por fin Europa! 

Cantos pala noite ve/la pasada 
tivémo-/o bo ou ma.lo gusto de ter 
acesa a TVE nas horas seguintes á 
cea puidemos compraba-la fre
cuencia con que se ía fa/ando do 
naso ingreso na C.E.E. O presi
dente González, e lago os presi
dentes dos restantes países que 

. compoñen a C. E. E. foron can
tando con diferente solfa a canción 
do naso novo estado. E os pre
sentadores repetiron o disco ata 
conseguir que lle col/eramos 
noxa. 

Ante este feíto algúns pensarán 
que temas dado coa solución a 
tódolos nasos problemas. · Outros 
verán con rabia como, despois de 
tanto /oítar por ser diferentes -
"España é diferente" - caemos na 
boca do lobo que devorará a nasa 
"pureza de ideas e sentimentos". 

Pensamos que cómpre 
racionaliza-las causas, é dicir, 
busca-la razón do naso ingreso, e 
interpreta/o tamén coa razón na 
man. 

España sempre foi Europa. 
Hai que dicilo, anque tamén haxa 
que engadir de seguida que Es
paña, por circunstancias históricas 
complexas, case sempre andivo a 
rastras de Europa, e no concerto 
dos pobos europeus, sempre foi 
considerado como de segunda 
categoría. Neste senso o ingreso 
na C.E.E. vainas permitir unha 
mellar situación respecto a E u
ropa, pero sen esquencer que o 
ingreso a Europa podíase facer 
plenamente sen ter que pasar pa
las portas do Mercado Común. Hai 
pobos, grandes pobo$, en Europa 
que non están na C.E.E., caso de 

(segue á volta) 

i moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patrla: 

m&ll con man inxertandoa 
• entre os veciños. 
1 moa facendo outra hiatorla, 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

11 Epoca N.º 215, 19Xaneiro1986 - 5 Pesos 

SIRO, MAIS QUE 
UN DEBUXANTE DE HUMOR 

Siro e Xaquín Marín (con barbas). Dous grandes humoristas galegos 
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Austria, Suiza, Suecia, Noruega ... , e nin son atrasados, nin 
teñen máis problemas de paro, de defensa, etc., 

O ingreso no Mercado Común é o ingreso nun Mercado, 
e nun mercado común, que vai estar dominado cada vez 
máis por grandes potencias económicas insolidarias, das 
que nós, os cidadáns de a pé, pasaremos a formar parte 
aínda sen sabermos ben en que condicións, e con que 
consecuencias. En concreto, ata os máis optimistas non 
teñen recelo en dicir que os labregos galegas se van ver 
ben perxudicados polo ingreso na C.E.E. E esto para nós é 
abando. 

Oeixemos, lago, de lle facer caso ós miragres do Mer
cado Común, e dediquémonos a recoller unha información 
boa sobre o mesmo, a descubrí-los efectos da entrada no 
naso vivir cotidiano, e a organiza-lo naso trabal/o en uníóns 
ou asociacións que nos garanticen o porvir. Non é bo agar
dar a que a corda rodee o naso percozo para empezar a 
pensar na transformación dqs nasos sistemas de vida e 
trabal/o. E o labrego galega parece que está agardando 
sempre á hora dos imposibles. 

A "COMUNIDADE DOS DOCE" 

·~ 
s • . 

• d 

~ 

AS FOLLAS INFORMATIVAS do concello de Oleiros 
son un modelo· no seu xénero, pois teñen un especial 
empeño de educar ó pobo en temas ecoloxístas, paci
fístas, pedagóxicos, etc ... ; periódicamente chegan á 
xente, e máis alá do mesmo concello . Tamén colaboran 
nos Cadernos de Divulgación da Natureza. 

NATURA POR AFRICA é unha campaña de axuda ós 
pobos da fame e da sede. A Revista Natura fará chegar 
tódolos fondos recollidos a " Coordinador de Organiza
cións non Gubernamentais para o Desenvolvemento 
dos pobos. Podedes mandalas axudas a Revista Natura 
(Marqués de Villamagua, 4. 28001 Madrid), ou a CONTA 
n.º 28.978. Banco Hispanoamericano. Sucursal Calle 
Serrano, 47. Madrid . 

CUESTIÓN DE SOLIDARIDADE. SI OITENTA PER
SOAS entregasen cincocentas pesetas, poderían mer
car unha tonelada de grao, desas que hai sobrantes e 
almacenadas nos países da CEE, e mandala a Etiopía. 
Con cen toneladas de grao ó mes axudaríase moito a 
eses seis millóns de persoas con fame en Etiopía. 

LIBIA, o cuarto país máis extenso de A frica vol~a a ser 
actualidade da man do seu xefe El Gadaffi. E unha 
republica popular e socialísta, e o seu xefe é un grande 
apóstol da relixión musulmán. A súa meta é a destruc
ción de todo imperialísmo mesmo valéndose de golpes 
terrorístas. 

AS RADIOS LIBRES e emisoras locais teñen cada vez 
máis forza, nas comarcas onde actúan, así é o caso do 
Ferrol coa Onda Obreira, achegada, ó sindicato CCOO, 
e Radio Fene, ésta do concello. E unha pena ·que a 
administración non teña unha lei que apoie estes xer
molos de expresión e creatividade. 

LEMBRANDO UN HOME: Xoán Casal, que morreu 
hai vintecinco anos e máis ou menos con esa idade. 
Traguémolo aquí, porque foí un convertido coa lectura 
de Castelao; nese intre racha a súa obra en castelán e 
compromét~se con Galicia. Era amigo de Antón Patiño, 
artista que ven de finar tamén na Coruña. 

OS LIBROS vendéronse pouco nestas festas de Na
dal e Reís, mentres os sofridos escritores traballan co 
meirande amor. Así, unha obra de narrativa pode tirar a 
rúa unhos dous mil cincocentos exemplares, e sete
centos os libros de poesía ... Os libros de literatura in
fantil poden chegar a dez mil exemplares. 

OS ESPAÑOIS gañamos ós viciños europeos en pa
sar horas diante da televisión, máis ou menos tres ho
ras e dez minutos por termo medio. O tempo adicado á 
tele vai seguir medr~ndo , pois cada vez ternos máis 
tempo para o ocio. A tele é un mebro máis da familia 
nun noventa e cinco por cento dos fogares europeos. 
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Manolo_Regal 

Ramón D. Raña 

CUESTION DE ALIGA E DE VIÑO 

Oicía o poeta: 

"Non triunfan na .historia 
os pobos sumisos. 
Augas represadas 
non moven muíños. 

Nunca serán libres 
os pobos sufridos. 
Con augas paradas 
non roda o rodicio ". 

E nós engadimos: 

Xesús é unha forza 
que move muíños, 
furacán de vida 
que embala os rodicios. 

Xesús é unha festa, 
Xesús é espírito 
que empuxa, que arrastra: 
Xesús é bo viña. 

A nai de Xesús, 
a dóce María, 
pedía pró pobo 
o viña da vida. 

Que fai xente libre, 
que crea alegría, 
que pon movemento 
onde marte había. 

¿ Quen serve o bo viña 
aquí en Galicia 

. na mesa servida 
da festa da vida? 

·UN,SINAL 

Está claro que naide eré noutra · persoa se non dá 
motivos para que cr~amos nela. A fe fúndase en feitos, 

. en "algo" que descubrimos nese en· que·r(empezamos 
, a ter fe e confianza. E. para que sigamos crendo nel 

precisamos seguir vendo novos feitos.. ·· · · · 
. Remata o evanxelio d~indo que o feiio .d~ converti;. 
la auga en viño foi .un dos sinais que empezou. a facer 
Xesús. D~ste xeito m~i'ou a. fe c;:tos discípulos nel. 

. ONOSO.Sl~AL • 
. ....... 7'°i: •.· . .· • . " ... :. . . 

Todos temosa alguén que creu·0en hós ... Descubreu ·' · 
algo polo que lle merecemos confianza ede'positou e11 
nós polo menos algo da súa fe . . ·· · ··~ . , < · · ·. '" -_ 

¿Que feitos seguimos presentando para qué esa fe 
que puxeron en nós siga medrando?. '. : . . ·. . 

. ·'•:-., 

A FE MORRE OU MEDRA 
•\ 

Tamén nós nos confesamos crentes en Cristo, cris
tiáns. Algo descubrimos nel que nos deu pé para asen
tar na súa persoa a nosa confianza. Pero esta fe é algo 
vivo, ten que seguir medrando. · 

¿Que feitos da vida detfesús vou re-lendo e re
descubrindo según avanzo no camiño da vida?. 

Domingo 2 do tempo ordinario 

, 
AS BODAS DE CANA 

Unha vez houbo un casamento en Caná de Gali
lea, e estaba alía nai de Xesús. Tamén foi convidado 
Xesús e mailos seus discípulos ó casamento. Che
gou a falta-lo viño, e a nai de Xesús díxolle: 

- Non teñen viño . . 
Replicoulle Xesús: 
- Muller, ¿que ten que ver comigo e contigo? 
Aínda non chegou a miña hora. 
A súa nai díxolle entón ós servidores: 
- Facede o que El vos diga. 
Había alí seis tinas de pedra, para as purificacións 

dos xudeus, que levaban ó pé de cen litros cada 
unha. E ordenoulles Xesús: 

- Enchede de auga as tinas. 
Eles enchéronas de todo. 
Díxolles entón: 
- Collede agora e levádelle ó mestresala. 
Leváronlle eles. E cando o mestresala probou a 

auga volta viña, sen saber de donde viña (os servido
res ·s¡ que o sabían, pois eles colleran a auga), cha
mou polo noivo e díxolle: 

- Todo o mundo pon ó comenzo o viño bo e, 
cando xa están bébedos, o máis cativo; ti, en tro
ques, deixaches o viño bo ata agora. 

Foi así como fixo Xesús o primeiro dos signos en 
Caná de Galilea; manifestou a súa gloria, e creron 
nel os seus discípulos. 

Despois desto, baixou a Cafarnaún, coa súa nai os 
seus irmáns e mailos seus discípulos, e quedouse alí 
uns cantos días. 

(Xoán 2, 1-12) 

Con augas paradas non roda o rodicio 
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¡Ai de vos, os ricos! 
(Frente á sociedade do TER ousar SER) 

O asunto dos cartos 

Tocar o asunto dos cartos é tocar lume. Acórdan-se-nos 
axiña mu itas custións personais e sociais: 

e Os cartiños que, máis ou menos, todos irnos tendo. 
e Os que precisamos pra vivir e sacar adiante a familia, 
e Os que nos pagan polo traballo que tacemos, 
e Os desexos que ternos de mellorar a situación. 
e Os problemas de muitas empresas en crise, o mundo 

complexo da economía ... 

Diante de todos estes problemas a resposta do Evanxelio 
semella unha evasión: déixa-o todo e ven-te conmigo. Uto
pía? Poesía?. Desde logo que non parece un ha saída práctica 
e operativa, que poida decir-nos algo aos que o luns e o 
martes ... ternos que voltar ao traballo, coa responsabilidade 
da familia, ou coa preocupación da empresa. 

Qué nos di Xesús 

Pra ent~de-lo hai que ter en canta todo o Evanxelio: o 
mesmo Xesús, a súa vida, a súa donación, a súa morte e 
resurreción. O Evanxelio nunca se queda na casca; entra 
sempre no mielo da vida, das actitudes do home; chama a 
conversión, ao cámbio de mentalidade. 

"Deixá- lo todo" é ter unha actitude mui clara diante das 
cousas. Tráta-se de comprender que as cousas, o diñeiro, non 
son o absoluto na vida humana, que o home non é mais 
persoa polo que ten, que non vale máis se posui mais. 

Xesús, coa súa palabra e os seus feitos, di-nos: Non poña
des a vosa seguridade nas cousas nen nos cartos; pensar que 
un é máis porque é rico ou que vai ser máis feliz porque lle 
toco u a lotería é un erro, que alonxa da verdadeira vida e leva á 
morte. 

E ben verdade que ternos necesiqade de algo para vivir; e 
ternos que trabal lar e loitar para quitar adiante a familia. Pero 
a cuestión á ver onde acaba o noso debezo, onde poñemos a 
nosa seguridade e a nosa felicidade. Ser home, según o Evan
xelio, éter como único valor absoluto a vida do Reino, a vida 
según Deus; e estar libre frente a todo o que me impide ser 
persoa e poder amar. 

E isto posillle? 

Agora entendemos o que di Xesús: "¡Que difícil lles vai ser 

Frente á ansia do TER, COMPARTIR 

Postura do AT e de Xesús ante as riquezas 
O A.T. propón tres actitudes ante as riquezas: 
1.- Considerar as riquezas como unha bendición de Deus. 

Cuidaban que Deus premiaba neste mundo con bens ás boas 
obras, o que dava longa vida e moita felicidade ás boas per
soas. Esta forma de pensar deu orixen a unha mentalidade 
burguesa; contentos de si mesmos tiñan unha fé que mirava 
moito como Deus xa lles pagaba aquí os seus servizos (Xn 
13,2; 24,35; Dt 8,7-19). 

2.- Os profetas criticaron ós ricos polo abuso que facían do 
seu poder e das súas riquezas; esquencian-se dos pobres; 
aínda máis asoballaban-nos (Xn. 9,22; 17,11). 

3.- Había quen identificaba rico con impío, pobre con pia
doso (Sal 86; Is 147,6; 36; 73). 

Xesús non colle ningunha destas seténcias; Él di que as 
riquezas poñen en perigo a salvación dos homes (ver a pará
bola do rico Epulón Le 16, 19-31), os moitas riquezas fan-lle 
ao home que non pense no máis alá, como lle pasou ao rico 
insensato (Le. 12,16-21). 

Hai que escapar da escravitude, das riquezas para alcanzar 
a salvación, por iso dixo Xesús: "ai de vós, ricos" (pobres de 
vós) (le. 6,24). O home non pode servir a dous señores (Le. 
16,19), e se servimos ás riquezas non podemos atender a 
Deus. 

Xesús puxo ben claro o grave perigo que son as riquezas e 
os poderes para a salvación dos homes. 

A verdadeira sabéncia do homes está en decatar-se da 
función e o valor que cada causa ten no plan de Deus para 
poñe-la alí onde Oeus quixo que estivera. Esta sabéncia sitúa 
ao home no camiño da salvación. 

aos ricos entrar no Reino de Oeus"?. ¡Que dificil é que un rico 
(e todos somos ricos, polo menos en desexos) comprenda o 
valor relativo do diñeiro. Precisamente o rico define-se pola 
posesión e pola búsqueda das riquezas. 

Entón, ¿quén se poderá salvar?, comentan os discípulos. 
Pregunta tantas veces repetida: ¿E posíble vivir según o Evan
xelio?. A resposta de Xesús puidera parecer-nos un ha eva
sión, pero non é así. Xesús asegura que para Oeus todo é 
posible. Deus, e semente El, pode facer que os homes nos 
convertamos ao seu Reino. Hai personas e grupos que acadan 
esa vida de amor e libertada á que nos chama Xesús; déixan
se levar polo seu Espírito; poñen a felicidade no compartir e 
no ser, non en ter e posuir. 

Chamados a ser 

Frente a ansia do ter, o proxecto de compartir; frente á 
paixón polo poder, a actitude de servizo; frente ao desexo de 
prestixio, o viver na irmandade. E todo isto face-lo "non como 
un ha exixencia espiritual para almas escollidas", senon como 
un princípio estructurante que debe configurar a mesma or
ganización e funcionamento da lgrexa, a comunidade de Xe
sús. Xesús puxo a felicidade no dar-se e no compartir. Tratou 
de crear unha comunidade de encentro e de amor fraterno. 
Así, según, Él, é como se irán realizando as persoas. 

Nesta celebración que facemos cada domingo ternos a gran 
ocasión de revisar os nosos criterios pra chegar a vivir nas 
actitudes en que viveu Xesús. 

Oirixide as consultas a: Movemento Bíblico Diocesano Apdo. 36 - 27080 - LUGO 
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lntetpretacións das análises do leite 

Moitas das industrias lácteas que 
recollen leite en Galicia páganllo ós 
productores segundo a calidade que 
teña. A calidade do leite determínase 
por a_nálises físico-químicas e bioló
xicas. Como se deben sacar e 
conserva-las mostras para analizar, 
disponse do B.O.E. do 8-7-1985. No 

. mesmo BOE fíxanse as primas ou 
· descont.Os polos distintos conceptos 
que determinan a súa calidade. Neste 
artigo non irnos entrar nesta materia, 

, xa que foi obxecto doutro nos nn. 198 
e 203 de lrimia. 

Análise físico-química do leite 

O primeiro que se fai é determina-la 
densidade do mesmo. Así cando le
mas que'un leite ten unha densidade 
de 1032 quere dicir que un litro de 
leite ten unha masa de 1032 gramos. 
Cando lemas que un leite ten un es
tracto seco do 11,4 gr. de masa de 
sólidos, o resto ata 100 gr. (88,6 gr.) 
son de auga. 

Sólidos do leite 

Este estracto seco está formado 
por varias substancias; sen canta-las 
vitaminas, as principais son: 

- Materia graxa 
- Proteínas (caseína e lecto-

albúmina). 
- Azúcares (lactosa). 
- Sales minerais (calcio, fósforo, 

etc.). 

Asi, cando se le que un leite ten 
3,2% m/m de materia graxa, entén
dese que en 100 gr. de este leite hai 
3,2 de graxas. O mesmo se póde apli
car ó resto das substancias. 

Estracto seco magro 

O Estracto Seco Magro obtense de 
restarlle ó Estracto Seco total a por
centaxe que ten de grasa. Neste 
exemplo: 11,4- 3,2 - 8,2% de Estracto 
Seco Magro. 

Acidez 

Os microorganismos (bacterias: 
fungos, principalmente) multiplí"
canse no leite, sobre todo a tempera
turas normais pasando os azúcares e 
as grasas acedas. 

Así, cando lemos que un leite ten 
18º O, estamos facendo unha compa
ranza entre a acedez dese leite coa 
que tería un ha disolución ó .10% de 
ácido láctico. 

Análise biolóxica 

Determina o número de colonias de 
microorganismos que hai nun cm3 de 
leite (é dicir, na milésima parte dun 
litro). Cando se le: "este leite ten me
nos de 200.000 xérmenes", entende
mos que hai menos de 200.000 colo
nias de bacterias no cm3 de ~eite. 

Fraudes 

Se queremos que o leite non suba 
. en acedez poderíase pensar en 

neutraliza-la, botándolle ó leite con
servante que impidiran a multiplica
ción dos microorganismos (auga asi
xenada) ou neutralizándoa con sales 
(bicarbonato sódico, sosa, etc.). Es
tán prohibidas estas prácticas por Sa
nidade e son doadas de atapar xa que 
con certos reactivos que se lle botan ó 
leite, se este foi manipulado con estes 
ou outros productos, tínguese de di
versos cores que indican o tipo de 
fraude que se fixo. O correcto para 
loitar contra a acedez é conserva- lo 
leite en tanques de refrixeración 
desde que se muxe ata que o leva a 
cisterna. 

Se para facer máis cantidade lle bo
tamos auga, esta aparece pola des
proporción da substancia que forman 
o Estracto Seco e a súa relación coa 
densidade. 

Controles de calidade 

Como se acaba de dicir, estes fanse 
nos laboratorios. Ata agora estes la
boratorios eran os que tiñan as Indus
trias Lácteas. No futuro hai que dispar 
de laboratorios cooperat1vos onde os 
l?bregos productores de leite poidan 
determinar en conciencia a calidade 
do producto. Esta calidade así deter
minada non só lles valerá para cobra
lo leite segundo a calidade que teña, 
senón tamén para cando estea baixo 
dalgunha das substancias (graxas, 
proteínas ou azúcares) ou alto en xér
menes, poida poñer remedio na súa · 
gandeiría palas vías que correspon
dan, 

Mellorando a alimentación, mu
xindo hixiénicamente, curando as va
cas con mamite, e incluso a máis 
longo prazo, mellorando a xenética 
das mesmas, criando xatas (novelas) 
tillas de touros mellorantes. . 

A existencia no futuro destes labo
ratorios . cooperativos deben estar 
complementados por certas prácti
cas que o labrego debe facer\ cada 
serán no seu establo, como son1a de
terminación da graxa e Estracto Seco 
de xeito aproximado (método Morrin
son) e o E.M.T. (o mamite test) ou 
outro test. No diagnóstico precoz da 
mamite. 

O k3ite de calidade sempre terá bo 
precio; producilo é rentable. 

AntoniQ Fernández Oca 
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Siro, moito máis que un debuxante de humor 

Como Castelao e tódolos bós 
humoristas galegas, Siro é moito 
mais que un debuxante de hu
mor, e máis ainda que un artista 
de pés a cabeza. Pepe Chao dixo 
del que Siro, facendo humor, non 
so "exerce de galega" -un pobo 
"especialmente dotado para o 
exercicio do humor" - senon qué 
convírtese ademáfs en "menci
ñeiro para sandar as feridas dun 
pobo ... , a loitar contra ese mal co
lectivo da inxusticia estructural 
que deixa a un pobo frustrado". E 
non esaxerou miga, estamos ante 
un gran debuxante e un gran ga
lega, deses "bós e xenerosos", 
como poden afirmar tódolos que 
o coñecen; herdeiro da mais xe
nuina vea do humor galega, fiel a 
ricaz tradicción humorísti'ca da 
nosa Terra, anque haxa. quen 
vexa "carca" o seu debuxo, 
crendo que a delicadeza, o virtuo-

... A USTEt>ES, LOS GAU .. E60S. 
LES PIERDE su ·pe.cuLlAR 
IDIOSlNCRAStA ~ 
DESCONFIADOS, J.NA~OS, 

sismo e a elegancia dun bon de
buxo son causas do pasado. En 
realidade a marte do debuxo é a 
marte do humor gráfico, pois é 
renunciar ó que ten de mais xe
nuino e orixinal. 

O HUMOR DE SIRO 

Coa maestría dun artista e o ofi
cio dun bon profesional, o humor 
de Si ro non anda á percu r_a da 
comicidade fácil que só val para 
un intre. E un humor que, ó 
mesmo tempo que nos saca un 
sorriso dos beizos, invita a pen
sar, a "profundar", como diría 
Castelao. Mais aínda, invita á soli
daridade cos marxinados e ó 
compromiso coa nosa Terra. Ten 
unha gran carga de sátira 
político-social, pero non aceda, 
senon ó mesmo tempo retran-

INTROVERTIDOS .. ~ ...::::;-...-_ 

Y PARA COLMO, IESA 
DE EMt6RAR} 

Probes homes ... Os que semellan "moi agudos ", cando, de certo, son "moi obtusos " 

~ 

A OBRA DE SIRO 

- Numerosos debuxos de humor e 
caricaturas en xornais e revistas. 

- Corenta e catro galegos ilustres 
caricaturas publicadas por El Ideal 
Gallego. 

- Os álbunes: 
·"Humor 71" (1971 ), prólogo de Xa

bier Alcalá. 
· "Probes homes" (1975), prólogo 

de Ramón Piñeiro. 
· "Os pecados capitales", prólogo 

de García-Sabell e epílogo de Andrés 
Torres Queiruga. 

· "Homes e mulleres" (1980), pró
logo de Xosé Chao Rego. 

·"Coas raíces na terra" (1980), pró
logo de Carlos Casares. 

· "Historia gráfica de dous anos", 
con prólogo do autor. 

· "Xente na brétama", prólogo de 
Carbal lo Calero. 

· "In saecula saeculorum. Amén", 
con prólogo do autor. 

· "Debuxos de humor", en colabo
ración co seu amigo Xaquín Marín. 

· "Dezaoito espidos de muller'' 
(1983). 

Tamén fixo o prólogo en debuxos 
para o libro "Eu Renozo Galega" do 
noso compañeiro Pepe Chao; e ilus
tracións para libros de Xavier Alcalá, 
Gayoso Veiga, Carlos Durán, Alvaro 
Paradela, Cristina Amenedo, Rábade 
Parades, Helena Villar, Moisés Fer
nández Formoso, Vicente Aráguas e 
Neira Vilas. 

queira e esperanzada, coma o 
bisturí dun ciruxano que vai 
abrindo e poñendo á vista as par
tes enfermas do carpo para 
sanda-la doenza. 

Ramón Piñeiro chamoulle 
"agudo moralista", que sabe ex
presar non so a s6a persoal con
cepción do debuxo, senon tamén 
o sentir do pobo, denunciando as 
deformidades da sodedade e o 
individuo. O pobo, especialmente 
o pobo galega, é o protagonista 
do seu humor, tanto no seu as
pecto social e colectivo, como no 
seu aspecto persoal e individual. 
$iro é consciente de que o lápiz 
do humorista é tamén unha boa· 
arma -pacífica- para loitar por 
unha sociedade mellar. 
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(ven da páx. anterior) 
, 

SIRO, HOME POLIFACETICO 

Siro López Lorenzo é de Ferrol, 
onde naceu tal día coma hoxe, 19 
de Xaneiro, hai· 43 anos. Esco-:
menzou a publica-los seus debu-· 
xos na desaparecida revista Chan 
en 1970 con Os nenos de Siro, e 
deseguida pasou a publicalos a 
eito nos xornais e revistas: Ferrol 
Diario, El Ideal Gallego, La Voz de 
Galicia, La Región, El Norte de 
Galicia, Teima, Outeiro, Arte Gali
cia, Grial, Encrucillada, Can sen 
dono e IRIMIA. 

A pouco de escomenza-lo seu 
labor, no ano 1975 xa pasou por 
dous xuicios civís e unha causa 
militar por debuxos publicados 
en El Ideal Gallego. 

Como debuxante, ademáis dos 
debuxos dos que talábamos, pu
blicou varios álbumes e cultivou o 
retrato, sendo un consumado ca
ricaturista, como terán apreciado 
os lectores de IRIMIA. Actual
mente trabal la en La Voz de Gali
cia, xornal ó que os seus agudos 
debuxos fixeron subi-la lectura, 

. especialmente dos artículos de 
fondo. Ten acadado diversos pre
mios en Concursos de Humor 
Gráfico. 

Pero Siro é tamen escritor, con
ferenciante, locutor de radio ... , e 
mesmo tivo unha activa militan
cia política nacionalista. Como 
escritor publicou varios cantos 
en Grial e participou no concurso 
de cóntbs de O Facho, acadando 
en 1982 o segundo premio; ade
mais publicou tamén en Grial va
rios estudios sobre Celso Emilio 
Ferreiro, Dieste e Blanco Amor, e 
igualmente ten escrito sobre o 
humor en varias ocasións. Como 
locutor de radio traballou para 
Radio Popular de Ferrol, Radio 
Nacional de España en Galicia e 
Antena 3. 

- Siro, ¿como ves o humor gráfico 
hoxe en Galicia?. 

- Véxoo perdido, como que per
deu o rumbo, pois non segue a ricaz 
tradición do humor gráfico galega. 
Salvo excepcións, non hai bós debu
xantes. A maioría tan como calquer 
humorista gráfico de tora de Galicia. 
E máis doado tace-lo$ cartoom, eses 
chistes nos que o debuxo é o que 
menos canta, e faise de calquer ma
neira, sen coidalo grafismo. Eu penso 
que se os humoristas gráficos deixan 
de preocuparse do debuxo, o que 
está en perigo é a mesma estinción do 
humor gráfico. 

- ¿E que pensas do comic, tan de 
moda nestes tempos?. · 

- Sinto decirche que non gusto do 
comic. Nin me gusta, nin son capaz de 
lelos, cánsome de contado. Nen se
quera ds de creadores da talla de Gi
ménez ou Moebius. Teño discutido 
longamente sobre este particular con 
algúns bos amigos. Quizaves sexa 

~ 
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~ 
esta un ha das razóns polas que dixe-
ron de min que por unha banda son 
políticamente "progre" e artística
mente "carca". Eu leo moito e amo os 
libros, mesmo na súa feitura material ; 
gústanme os libros "ben feitos". E ó 
comic fáltalle o "pauso cultural". A 
min arrepíame a tecnoloxía. 

- Para rematar, coido que tiveches 
algún problema coa Xusticia por culpa 
dos teus debuxos ... 

- Pois sí. En 1975 pasei por dous 
xuicios civís e unha causa militar por 
debuxos publicados en "El Ideal Ga
llego". No primeiro xuicio civil saín 
absolto e no segundo o Fiscal reti
roume os cárregos. En troques no 
Consello de guerra fun amnistiado 
polo Reí antes que chegara a cele
brarse; pero estaba acusado de " in
tento de sedición e incitación a la 
misma", polo que se pedían seis anos 
e un día de cadea. 

TOA~. 
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Terrorismo de estado 

O término terrorismo inventouse desde o poder para aplicarllo 
á violencia que se lle opón, pero non a aquela violencia que o 
sustenta, que lle fai " progresar" . E un término tendencioso, polí
tico, malintencionado, prexuzgador, dirixido mais a condenar sin 
escoitar, a meter o medo no corpo da maioría que a transmitir un 
concepto ou clarificar. Sería mais propio talar de loita ou resis
tencia armada, de guerrilla, de violencia política, en definitiva. 
Por tanto , a condena do terrorismo, se é seria, é a condena da 
violencia política, da prepotencia destructiva, do impositivo, con 
firmeza cando é ilegal , con rotundidez e claridade cando está 
legalizada e tolerada, e máis, se é practicada polo poder lexítimo. 

O abuso ilegal dos poderosos 

Non podemos deixar de comentar alguns feítos recentes des
tas características, de ?Urna gravedade, cosque os paises máis 
poderosos e defensores dos valores da nosa civilización golpea
ron o mundo e esnaquizaron o dereito e a xusticia que enarbolan. 
Así : 

- O goberno francés, o seu alto aparato de Defensa e Seguri
dade, atenta criminalmente e fóra da sua xurísdición, noutro 
país, contra o Rainbow Warrior, barco do colectivo ecploxis.ta e 
non violento Green Peace, que denuncia as probas atómicas no 
Pacífico, asasinando a un componente do grupo. Descuberto 
(único laio que non foi para a galería) o goberno detén os seus 
militares que filtraron os datos sobre o equipo encargado de 
coloca-las bombas, acusados de traidores, porque violaron o 
" Segredo de Defensa" , no canto de lles recoñece-la sua merito
ria colaboración no esclarecemento da verdade. 

- Israel destrúe a sé da OLP en Túnez, país soberano, a millei
ros de kilómetros, violando tódalas leis internacionáis, ca cola
boración e visto bo dos Estados Unidos. 

- O prepotente secuestro, en vó por cazas americanos, do 
avión en que viaxaban os secuestradores do Archille Lauro, clase 
de acción tantas veces condenada polo propio Estados Unidos. 

Unha reflexión 

Unha simple reflexión sobre estes feítos violentos, delicativos, 
e o seu significado, lévanos a conclusi'óns graves e, lamentable
mente xeralizables: 

- Son actos de violencia política de un ha especial gravedade 

A invasión de Granada polos "marines" de EE.UU. outro caso de 
terrorismo internacional. 

ó seren decididos, financiados e realizados por gobernos legais 
de a paises soberanos e democráticos, en tempos de paz. 

- Son actos prohibidos e perseguidos polas propias leis dos 
gobernos que os realizaron. 

- Son actos de guerra, militares, que se impoñen poi a violen
cia á vida civil. Aquí é importante unha reflexión sobre o " Se
gredo de Defensa", tra-lo que se esconden estes actos como 
unha ·forma de roubar información ós Cidadáns, información 
sobre asuntos que a opinión pública non toleraría, caso de 
coñecer. 

- Son auténticos actos de terrorismo de estado, actos contra 
da convivencia internacional e a paz, precaria xa, entre os pobos. 

Estes casos de terrorismo de estado "Internacional" non son 
os únicos. Tamén hai un terrorismo de estado dentro do propio 
estado, dirixido contra a poboación civil. Sobre esto talaremos 
no próximo número. 

Movemento de Obxectores de Conciencia 

(Ven da pax. 9) 

ENCADRE MARX E GLOBO 

\ 
AUTOOCTf.RMINKIÓN ! 

Tira de Quino, da serie Mafalda. Ne/a podemos apreciar tres dos 
elementos da viñeta. 
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.MOCIDADE 

• ,..----------------- COMIC/ 

¿Tebeos, historietas, comics, narrativa secuencial? 

Nos números anteriores, falei do 
comic de forma global, incluíndo na 
palabra comic todo o relacionado coa 
historieta, cantos infantís ilustrados 
con viñetas e tebeos para adultos. 

Na actualidade a palabra comic in
dica un estilo artístico determinado, 
d? mesma forma que a palabra tebeo. 
Vou tentar aclarar un pouco estes 
términos. 

¿Que é unha viñeta? 

A viñeta é ó comic o que os meses 
do ano son a un calendario. E da 
mesma forma que un mes do calen
dario consta de números, letras e nú
meros en roxo; unha viñeta tamén tén 
os seus elementos esenciais: 

1) A "imaxe debuxada", que é o 
máis característico, a base que dá a 
animación á viñeta. 

2) O "globo" que fai o diálogo, que 
dá vida ós persoaxes debuxados, 
(persoas, animais, calquer debuxo 
que queiramos que "tale"). 

3) O "bocadillo" ou "ladrillo", nor
malmente nunha esquina da viñeta, 
que é o encargado de aclarar, apoia
lo guión. ou facer un comentario 
determinado. 

4) O "encadre", unha liña que deli
mita e subdivide as viñetas na histo
rieta, ó igual que os cadriños que divi
den os doce meses do ano no ca
lendario. 

Significado da palabra "comic" 

Literalmente, tradúcese como 
· "historieta ou "narrativa secuen

cial". Ou sexa, coma unha forma de 
narrar un relato mediante unha cons
trucción de secuencias gráficas. lsto 
significa convertir unha narración 
nunha serie de viñetas que normal
mente constan dos catro elementos 
antes citados, pero que pode ter só 
tres, ou incluso só o primeiro e o úl
timo, debuxo e encadre, (neste caso, 
sería unha historieta muda, pero non 

_T•a 
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Portada dun exemplar da revista infantil 
" TBO ", que deu nome os "tebeos". 

por eso carente de guión). 

Pero en España a palabra "comic" 
ten un significado máis concreto que 
o de "historieta", (anque no resto dos 
países se lle sigue denominando así a 
calquer tipo de narrativa secuencial). 
En España ás revistas de comics in
fantís, chámaselles "tebeos", men
tres que o término "comic" utilízase 
-con meirande propiedade- para de
signar unha corriente artística, o "no
veno arte", que é o comic adulto; "co
mic", a secas. 

Orixe do término "Tebeo" 

Nos comenzos da segunda década 
do século XX escomenzaron a saír en 
España diversas revistas infantís de 
historietas coma: "Dominguín", 
"Pulgarcito", ou "TBO" entre outras. 
De tódalas citadas foi sen dúbida 
"TBO" a que alcanzóu meirande po
pularidade entre o público, ata o 
punto de que un "tebeo" ten sido 
sempre en España sinónimo dunha 
revista infantil de historietas na lin-

guaxe popular; e dende 1968 tamén 
na linguaxe académica. 

Pero a historia da palabra tebeo 
non acaba aí. Coma xa dixen anterior
mente, o comic en Gran Bretaña co
lleu gran relevancia nas tiras que se 
publicaban nos xornáis. Estas tiras, 
nun principio íban dirixidas a un pú
blico infantil, polo que se considera
ron un espacio permanentemente 
adicado ós nenos. Daquí precisa
mente ven a palabra. En Gran Bretaña 
esas tiras chamábanse "TBO", siglas 
que significan "The Boys Ocupatión" 
("A ocupación dos nenos"). Poste
riormente estas siglas darían nome á 
citada revista española, TBO. 

"Comics" e "tebeos", duas cousas 
distintas 

As diferencias entre tebeos e co
mics son manifestas: 

1) Un tebeo consiste en ilustrar grá
ficamente un canto ou novela de ac
ción infantil. Cuns debuxos e un 
guión fáciles de asimilar, sinxelos e 
atraentes. Algo que os nenas com
prendan con facilidade, ó tempo que 
se senten atraídos polo coorido e as 
imaxes divertidas. 

2) O comic ten un enfoque moi dife
rente. Nel pódense recrear todo tipo 
de experiencias plásticas: Pode servi
lo debuxo de soporte ambiental a un 
determinado guión, ou, ó contrario, 
usa-lo guión como excusa para reali
zar todo tipo de experiencias plásti
cas; desde un debuxo en blanco e 
negro onde o debuxante fai auténti
cas acrobacias coa plumilla, ata unha 
páxina pintada ó óleo con toda profu
sión de coores e tonalidades. 

O comic, unha especie de mixtura 
entre a literatura, a pintura e a foto
grafía; permite expresar todo tipo de 
ideoloxía ou corriente social ou cultu
ral. O fermoso, o poético, o feo ou 
simplemente o afán de crear, teñen 
cabida dentro deste arte. 

COTUMIS 
(Pasa a px. 8) 
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*cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 

Levas unha temporada que non sei se terás algo raro, 
véxote como moi interesado na/gunhas causas que antes 
aceptabas sen criticar; alégrame de que preguntes e vaias 
/endo causas novas para enterarte máis deses, como ti dis, 
"rollos". 

A túa carta desta vez tala tamén dunha causa fina: o 
pecado, ¡tíral/e do a/re! E unha carta moi longa a que ti me 
mandas e eu sinto non poder responderche con máis am
plitude, pero os meus pobres coñecementos non dan para 
máis. 

¿Que é pecado? preguntas, e realmente non sei ben que 
dicirche. Eu penso que, así de entrada, non hai ningunha 
causa que sexa pecado, o pecado non é unha causa. Nin
guén pode dicir "facer isto ou aquilo é pecado" pois sem
pre hai un depende que se pode engadir. O meu ver o 
pecado non é unha causa, senón unha actitude. 

Verbo do pecado tense escrito moito, hai anos ata había 
listas de pecados. Segundo eu penso ó único que pode 
dicir se tal ou cal causa son ou non pecado é o propio · 
interesado, máis ca el a súa propia conciencia, isa penso 
eu, a conciencia debe se-lo xuíz de derradeira instancia. 

Vouche poñer un exemplo: un home sebe que un veciño 
ten enferma unha vaca, segundo parece a enfermidade do 
animal é semellante a outra que pasou unha vaca súa e que 
sandou cunha medicina que lle deu o veterinario. O home 

sobráralle algo da medicina, falou co veciño e déronllela á 
vaca. Resulta que a doenza da vaca non era a mesma ca da 
outra e esa medicina matouna. O home matou a vaca do 
veciño, isa non está ben. Se tivéramo-la norma de castigar-
.mas ó que mata unha vaca ese home sería culpable, pero 
resulta que as normas son moi pouco fiables pois se sabe
mos que o paisano lle deu a medicina con toda a boa 
intención do mundo, intentando axudar ó seu veciño e 
crendo que facía ben, non podemos dicir que fixera mal en 
conciencia, ¿que contará máis, entón? ¿a conciencia ou o 
feíto?. O feíto condénao: "matou unha vaca" e a conciencia 
sá/vao: "foi con boas intencións e querendo salva-la vaca. 

Eu penso que é a conciencia a que debemos teren canta, 
pero non abonda só con isa, cómpre educa-la conciencia, 
intentar sabe-lo que é bo e o que é malo para tace-lo mellar. 
Neste caso diríamos que o paisano, xa que meteu a pata 
sen querer, debería fixarse e aprender a coñece-las medici
nas de xeito que noutra ocasión non va/vera acorre-lo 
mesmo ou algo semellante. Se non sabémo-/o que é bo ou 
malo non temas culpa pero, ó mesmo tempo non temas 
disculpa se non intentamos coñece-/o que é mellar ¿non 
che parece?. 

Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA 

P. S. " Ditosos os de corazón limpo, porque eles verán a 
Oeus" 

(Mt. 5,8) 

TRASALBA OU VIOLETA E O 
MILITAR MORTO 
Margarita Ledo Andión 

AS HORAS DE CARTÓN 
Lois Xosé Pereira 

(PREMIO "XERAIS" DE NOVELA 1985) 

ARNOIA, ARNOIA 
X.L. Méndez Ferrín 
Ilustración : Pepe Barro 

Deseño Gráfico: Pepe Bar;o/Xosé Oiaz . 

octor Mar1Mn .. 10 - VIGO · CPontevedre> 
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Anque era un día moi siñalado para 
os veciños desa zona, en tódolos la
dos hai algún homiño que tén que 
da-la nota por algún feito, e aquí non 
había faltar. Pois ben, ó_noso amigo, . 
que se chamaba Tomás, gostáballe 
moito andar palas corredoiras a ver 
se atopaba calquer causa na que poi 
dese tomar parte, mais todo lle saía 
mal. Se lle saía algo ben era porque a 
sorte se engañaba, pois tede por se
guro que non era a súa intención . 

Vivía coa súa nai e unha tía soltei
rona, irmá do pai , que Deus o teña na 
Gloria; aguantar a estas dúas mulle
res era unha verdadeira pena; para 
elas nada estaba ben, non facían mais 
ca reñer e dar patadas ós potes. Así 
que por un lado non me extrañan as 
escapadiñas do rapaz. 

O devandito día ergueuse ben 
cedo, baixou moi paseniño as esca
leiras para que ninguén o sentise e, 
despois de coller un bo pedazo de 
pan e touciño, botouse fóra coma un 
preso que lle dan liberdade. Estivo 
matinando para onde iría e decidiu ir 
para o sitio onde o levasen os pes. 
Andivo e andivo, todo polo monte, 
cuns zocos de amieiro que pesaban 
máis ca él, e como ninguén é de ferro 
o home cansou; sentouse no pico 
dunha pena e escomenzou a calcular 
onde estaría, mais nin eso se lle daba 
ben ; o caso é que foi dar a un pobo, 
seique moi coñecido palas corridas 
do Carnaval, e claro aqueles días es
taban de festa. 

Estaba Tomás xa nas primeiras ca
sas cando viu uns puntos brillar e oíu 
tumbar no ceo coma se fosen sinais 
do mais alá, cada vez máis, e máis. El, 
que nunca tal causa vira, estivo a 
punto de parárselle o corazón. Pouco 
a pouco foron parando ata desapare
cer; entón Tomás xa respiraba máis 
ou menos tranquilo. Seguí-u andando 
e cando chegou ó centro da vila víu 
uns homes moi grandes, mais eso 
non o asustou nadiña!, porque él xa 
oíra talar de que había uns homes moi 
grandes e que lles chamaban 
"xigantes". 

Todo seguiu moi ben, ata que por 
desgracia para o naso amigo, un da
queles homes que estaban en par del 

¡"Ai aquel día"! 

se virou de frente, cecais para sau
dálo. ¡Qué foi aquelo! Pegou a correr 
Tomás, daquela estou ben segura que 
nin os zocos lle pesaban, sen parar 
máis que para mexar un pouquiño, 
nin parou de todo siquera, senon que 
mexaba e ó mesmo tempo dicía: 
"Tiña visto ben causas ho! , mais 
xente con facianas de coellos, de 
cans e por ahí adiante, nunca na 
vida" . Tamén é verdade que cando 
vén unha, nunca vén soa, e así foi . 
Non dera senon dúas zancadas con 
paso normal, cando se lle apareceu 
un lobo diante dos mesmos fuciños, 
un lobo amourado, regañando os 
dentes; nesto que dixo Tomás: " Saca 
de ahí can , que abando teño eu sen 
que me poñas ti tamén mala cara" . E 
certamente o lobo desapareceu , polo 
menos momentaneamente. 

Despois de moito suar palas corre
doiras adiante e de pasar por este tipo 
de desgracias, o rapaz sentíu fame; 
mais no medio do monte que había 
comer: ¡demos!. Botaba as mans á 
testa e decía: ¿quen me mandaría a 
min sair da miña casiña no día do 
Carnaval e sen nada de comer '' ; 
mesmo rematando de dicir esto tivo 
unha idea moi proveitosa, se a sabía 
executar: iría a un galiñeiro e con 
moito xeito había de roubar un ha pita. 
Dita e feito, mais cando estaba no 
asunto, e alumado pala mala sorte, 
foille cai-lo escairo no que estaba su
bido. Co estaraboucido que fixo pre
sentáronse alí os donas da casa. Can
tos golpes lle deron!, coma se fara un 
feixe de berzas, ata tal punto que o 
deixaron tolleito para unha longa 
tempada. Como o tiñan que manter 
os señores estes, mandáronlle aviso á 
casa, por un afiador que andaba porta 
por porta, para que o viñesen buscar, 
decindo que estaba gravemente en
fermo e que se desen presa. 

Días mais tarde chegaron as dúas 
feras: a nai e mais a tía de Tomás na 
sua percura. Arranxaron cantas cos 
do galiñeiro e emprenderon camiño 
prá casa. Traían unha burra parda que 
gañara a tía na feira das San Lucas. 

Era espantadiza e falsa coma ela soia; 
o certo é que a Tomás puxérono da 
cabalo da " Parda" e elas duas ían 
diante abrindo o paso e mais reñendo 
todo canto podían contra o enfermo. 

Chegaron a unha fonte e a " Parda" 
detívose un anaco para beber, tantos 
quites fixo que tirou polo chan a To
más. As duas vellas non.se percataron 
e seguiron , a burra canda elas, men
tras o desafortunado Tomás quedaba 
alí tolleito, que xa non daba nin a pe 
nin a mau. Así tivo alí tres días sin 
poder moverse, aínda non sei como 
non morreu. Despois como puido e 
non con poucos traballos, foise apar
tando para un lado da corredoira, non 
fose o demo que viñese un tolo que o 
pisase e quedase coma un sapo. Al
guén veu , mais non un ha visita desea
ble: outra vez aquel lobo. O velo dixo 
Tomás: " Outra vez ti can , sal de ahí 
que te mato" . O lobo cada vez se 
achegaba máis e abría mais a boca 
escomenzando a aulear; non tarda
ron dez minutos en xuntarse unha re
cua deles nunca vista. Fixeron un co
rro ó rededor de Tomás e non facían 
mais ca escalar coas patas, e veña 
escalar. Tomás berraba: i " Ai meu 
Deus que me papan" !. Notábase que 
non tiñan presa, que así nestes feitos , 
estiveron astra pala mañán , veña e 
dalle; Tomás xa se vía comido e de 
tanto medo que colleu desmaiouse, 
¡calquer non!, non houbo millar men
ciña, marcharon todiños. 

Cando despertou, estaba no seu 
leito coas duas meigas aquelas por ó 
rededor díndolle: "Tomasiño ... To
masiño" . Este entreabriu os ollas e 
elas seguiron: "Ai home, menos mal! . 
Coma xa tes curadas as n:iazaduras, 
as de ir cavar un pouco, ¡ala arriba! " . 
O corazón de Tomás ainda estaba dé
bil e ñon puido con aquelo. 

Agora descansa no outro mundo. 

Sesa Hermida 

(3. ºpremio do concurso de con tos de San 

Cosme da Castiñeira (Bretaña - Lugo) 
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Hai un ano, por estas datas, fa

ciámonos eco dunha sección de 

galega que empezaba a aparecer 

en " La Voz de Galicia", co título 

de Follas da Lingua. Eran comen

tarios do catedrático asturiano 

asentado en Compostela e no 

noso idioma, Constantino García. 

Baixo o pseudónimo de C. So

breira ía desfollando, tres veces 

por semana, o idioma de Rosalía 

de Castro. Pagou a pena seguilo 

nese ano adicado á nosa poeta. 

Hoxe (31 de decembro), apa

rece a derradeira "Folla da Lin

gua" e o peri.ódico anuncia xa 

un ha nova sección do mesmo au

tor: Retrincos da Lingua. Sendo 

"Retrincos" unha das obras lite

rarias de Daniel Castelao e están

dolle adicado este ano de 1986 ó 

rianxeiro, xa se comprende a 

conveniencia e actualidad.e da 

sección. 

Dado o coñecemento que o de-

11 Encontro de cristiáns 
gal egos 

18e19 de Xaneiro 

No X.ardín de Infancia RAIOLA 
do Castiñeiriño - Santiago 

· Ga/eguidade 
· Secúlaridade 
· Crecemento dos grupos. 

Avisade da asistencia ós teléfonos de Santiago 
(981) 59 38 11 (Fina) 

59 85 72 (Ermitas) 
59 14 34 (Pepe Ferreiro) 

¡Ollo! Non será na Casa de Exercicios tal como se 
anuncio no N. º anterior. 

NON ESQUEZADES 
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vandito catedrático ten do noso 

idioma e da súa literatura e o 

equipo que el formou e que con el 

traballa, podemos aconsellar, por 

adiantado, o seguimento desa 

sección. Tanto máis interesante 

canto que estamos nun momento 

no que o Instituto da Lingua Ga

lega (ILG), que el fundou, está a 

elaborar un vocabulario norma

tivo que ben seguro ha saír esté 

ano. Un momento interesante, xa 

que logo, para o noso idioma. 

Sobe a costa de xaneiro 
e nós irnos para arriba 
levando ó lombo un vulto 
que moito pesa: é o /VA. 

A Xunta galega empeza 
a súa segunda xeira: 
dela cadaquén vos tala 
segundo lle foi na feira. 

Rematou o ano adicado 
a Rosalía de Castro; 
no ceo galega brilla 
agora un novo astro. 

E un home universal 
que nacera en Rianxo 
ó pe do mar da lanchiña 
que era de pao de laranxo. 

Castelao vai ter un ano 
adicado á súa memoria: 
que sexa en paz pró seu nome 
que xa pertence á historia. 

As Letras Galegas teñen 
un nome no seu camiño: 
este ano é o chairego 
A. Iglesias Alvariño 
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