r ec

SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

facendo
brando

memoria:

o ser ¡alego
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Ano VI

POR UN NADAL SOLIDARIO

O Camiñodo Nadal
O ano que vai comenzar foi declarado
pota ONU, Ano Internacional da Vivenda e dos sen Teito para chamar a
atención sobre os máis de 100 millóns
de seres humanos que non teñen un
teito baixo o que nacer, vivir ou morrer, e
sobre os máis de 1.000 millóns que mal-:
viven en choupanas e tugurios, maiormente no crucificado Terceiro Mundo
pero tamén presente:; na nasa patria.
O nacemento de Xesús pobre e nun
pesebre recórdanos ese grito case sempre silencioso, ou silenciado, dos
marxinados.
Os que recoñecemos a Deus en Xesús levamos con nós pota fe unha confianza que cura : Deus non renega do

naso mundo difícil, nace para cada un de
nós camiñando a carón naso sostén a
esperanza.
Os que adoramos ó Xesús do pesebre sentimos o gozo e tamén a responsabilidade de poder acoller ó Deus espido que se pon nas nasas mans coma
un neniño recén que esixe dedicación e
cuidado.
Os que seguimos a Xesús tacemos
nasa a súa urxencia de irmandade efectiva e de sacrificio pota vida dos homes e
mulleres que Oeus tanto ama.
Achegarse ó marxinado e ó pobre de
hoxe: ese é o camiño de Belén, de encontro co Oeus que alegra, cura e salva.
¿Cómo? As maneiras son moitas: desde

e

o compartir persoa/ directo ó compartir
apoiando e colaborando con organizacións como Cáritas, UNICEF, (que afora
40 anos), ou Campaña contra a Fame,
sen esquencer a imprescindible taita
pota xusticia e a acción social e política ..
Neste número de IRIMIA, un magnífico canto navideño escenificable divertirá e tará pensar ós nasos lectores .en
relación ca a.puntado aquí agora. En
atención ó tempo navideño, a calidade
do canto e a utilidade para grupos amigos do teatro que dificilmente encontrari
textos de temas navideños, permitímonos o luxo excepcional de adicarlle a ese
canto catro páxinas da revista, que, seguro, agradecerán os nasos lectores.
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O NADAL É A FESTA DA LUZ qu_e vence ás
tebras; lembramos o Nacimento de Xesús "luz
do mundo " (Xn. 8,12) ... Mais, desde sempre
houbo festas nestas datas que cadran co
"Solsticio de Inverno".

••

O SOLSTICIO DE INVERNO polo vinteún de ·
decembro taínos lembrar o que estudamos en
Xeografía. A terra vai facendo unha órbita ó
redor do sol que dura un ano e uns minutos. E
segundo aterra avanza na súa órbita, os dous
hemisferios reciben os raías do sol con distinta inclinación; cando son verticais a terra
recibe máis calor: é o verán ... Cando son máis
inclinados, a cantidade de radiación é máis
pequena, a terra enfríase e estamos no inverno . Por todo iso, os días van medrando ata
chegar ó 21 de xuño (solsticio de verán), e
vánse facendo máis curtos ata o 21 de decembro, o día máis curto do ano. E a partir desta
xornada, escomenzan outra vez a medra-los
días, e o sol a quentar máis tempo .

•••
ANTES ERA UNHA FESTA AGRARIA a que
tiña lugar nestas datas: ó medralos días a presencia do sol era cada vez meirande, e as sementei ras estaban máis cerca ... Xa no Neolítico o Solsticio de Inverno era festa .. . Os de
Roma festexaban ó deus Saturno, festas envoltas en lumeiradas e luz, e en lembranza do
astro sol ... Na Corte do Emperador de Roma
celebrabase a entronización da máxima autoridade. E a lgrexa no século IV, fixóu no vintecinco de Nadal o nacemento do " Sol da Xusticia ' ', pois non se sabe ben a data do calendario
na que nacéu Xesús en Belén .

•••

BELÉN, segundo o profeta non era amáis
pequena das aldeas. Tamén na nasa terra hai
aldeas que levan este nome, e un lemb~a unha
aldea a doce kilómetros de Compostela naparroquia de Flecha, ou outra na Mariña de Lugo,
no concello de Cervo .. . E hai outras cidades e
vilas famosas polos seus beléns, coma Begonte, a carón da Nacional VI , ou Ourense
coñecida polo Belén do escultor Baltar, ou A
Coruña na que paga a pena visitar o Belén do
Museu do Castelo de San Antón.

••

OS NACIMENTOS ou Beléns foron sempre
algo propio da nasa terra: nacimentos nas nasas casas, parroquias e escalas, moitas veces
verdadeiras obras de arte popular. Foi San
Francisco de Asís (século XIII) o creador desta
manifestación de fe e creativ.idade, para que a
xente palpase cos ollas a pobreza e a sinxeleza

do xeito de vir Xesús ó mundo.

••

AS ÁRBORES DE NADAL xurdiron na Europa do Norde do século XVI .. ., e este costume
converteuse nunha plaga para a Natureza. A
xente corta árbores sen máis .. ., así acontecéu
en Galicia co "acibro", ata que hai poucos
anos foi prohibida a súa tala. Esta árbore necesaria mesmo para a vida de animais coma o
urogalo ou o corzo, alá polos Aneares. Acibros
ou acibeíros, abetos .. ., nós aquí, damos un
consello, antes de cortar unha árbore, prantar
outra, pois para isa non, para vivir.

••

XESÚS é cada vez máis coñecido en culturas lonxanas coma a de Xapón, onde segundo
últimas enquisas é máis coñecido ca o mesmo
Buda, tan ligado a aqueles mundos. No encentro que houbo en Asís de xefes relixiosos pala
paz, o Dalai Lama, lider dos budístas rezóu así:
" Ti Xesús, que fu ches capaz de da-la vida polo
amor e a paz, ensíñanos a segui-lo teu
camiño" .

••

GALICIA CANTA Ó NENO foi e é toda unha
representación do que foi o nadal en Galicia .. .
É un espectáculo no que se mestu ra o teatro, a
música e as tradicións, a base de vilancicos e
cantos de Nadal, Aninovo e Reis, que recolleu
o grupo Fuxan os Ventas, ... Este tíaballo está
pubricado pala Editorial Alvarellos de Lugo.

••

O ESCULTOR FRANCISCO ASOREI tamén
levou á pedra e á madeira a humanidade de
Xesús e do seu seguidor Francisco de Asís; a
cidade de Cambados, onde nacera, lembra
nestes días a súa marte en Compostela hai
vintecinco anos. En Santiago deixóu o seu
monumento a San Francisco na entrada do
convento do mesmo nome. Deixounos moitas
mostras da súa arte, coma o Monumento a
Curros Enríquez na Coruña, ou "Rezos de
Beatas" no Museu de Pontevedra, o "Cristo do
Moiá" en Barcelona .. . Este grande escultor foí
enterrado no Panteón de Galegas Ilustres,
xunto a'Rosalía, Castelao, etc.

••

A LOTERÍA DE NADAL segue creando ilusións tamén nos galegas. O ano pasado xogáronse en Galicia por este medio quince mil
millóns de pesetas, e recuperouse só unha
terceira parte. No oitenta e cinco xogáronse en
España no sorteo do vintedous de Nadal:
85.169 millóns de pesetas.
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¡FELICIDADES!
Domingo 4º de Advento (A)

Felicitaré chamar
feliz a unha persoa,
e eu quera chamar feliz,
sen reparo, á terra toda.

O merlo coa súa mourenza
e a neve co seu brancor,
o mar coa súa braveza
e a terra co seu tremar,
cal unha vírxe mociña
están preñadas todiñas
coa forza do meu Señor.
Non é doado dicirlle
ó pobre: ti es feliz;
ou ó parado, ou ó enfermo,
ou ó labrego, que din
que vivindo de tal xeito
non paga a pena vivir.
Eu vexo e calo e non ouso,
pero non podo pasar
sen dicirlle a todo o mundo,
e ó pobre con máis verdade,
que Oeus está con nosoutros,
que nas pobres barriguiñas
se quere Oeus encarnar
para ser forza de vida,
pra acompañar e salvar.
Por eso, vendo tal causa,
anuncio felicidade;
a terra coa súa xente,
o pobre con máis verdade,
leva no seo semente
de xustícia en irmandade.

NACEMENTO DE XESÚS
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O nacemento de Xesús Cristo foi así: María, a
súa nai , estaba prometida a Xosé; e antes de
viviren xuntos apareceu ela embarazada por obra
do Espírito Santo. Xosé o seu prometido , bo
home, non a querendo aldraxar, decidiu repudiala secretamente. Tal era a súa resolución ,
cando o anxo do Señor se lle apareceu en soños,
dicíndolle:
- Xosé, tillo de David, non repares en levar
contigo a María, a túa prometida; pois o que nela
se concibiu é obra do Espírito Santo. Dará a luz
un tillo, e ti poñeraslle de nome Xesús , porque
salvará ó seu pobo de tódolos seus pecados.
Todo esto aconteceu para que se cumplise o
que tiña dito o Señor por boca do profeta:
" Mirade: a virxe concebirá e dará a luz un fil lo,
e poñeralle por nome Emmanuel".
(que quere dicir, "Deus connosco")
Despertou Xosé do seu sono, e fixo tal como lle
mandara o anxo do Señor, levando consigo á súa
prometida; e sen que a tocase, ela deu a luz un
tillo. E el púxolle por nome Xesús.
(Mateu 1, 18-25)

VIRXINDADE
Maríá sí o entendeu. E, con ela, Xosé. E tantas.e
tantos ... . O absoluto, Deus, coñecido, · amado
como ese Absoluto, enche o corazón, abreo .a
horizontes sen lindes, a unha entrega sen fronteiras: é obra, acción dó Espírito, que entrou
coma o vento·polas ventás da alma. Íiai xente a
quén se lle dá un amor tan grande que reborda a
propia vida e transforma as chamadas da natureza. Por ·un ben distinto. Que non se apalpa,
pero séntese. Que non ~rde; pero quenta . .Que
non tala; e ten voz. Non temas acoller este don.
XESÚS

¡Felicidades!

Este amor é necesariamente ·salvador, liberador. Alí onde hai un serdescóbrese unha presencia, unha palabra sutil e garimosa. Amor. Unha
flor, unha nube, unha gueivota, a montaña. O ser
humano, amado en si mesmo, refrexo e imaxe do
Deus invisible. O tíome a quen amar, por quen e a
quen todo se pode entregar. A quen tantas veces
hai que lle volve-la dignida~e non recoñecida. E
tí poñeraslle por nome XESUS: porque ha salvar
óseuPobo. ·
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Para as vacacións
Cantiga

Nas catre figuras de abaixo está representada a
construcción tal e como se podería ver desde os
catro ángulos do plano.
Hai que sinalar a que ángulo de visión (A, B, C,
O) corresponde cada unha das figuras.

Os tres camelos dos Reís

ó chegaren a Ga/icia,
como non viran deserto
morrían os tres de risa.
E ó veren tanta auga

·m

nos regatos e nas rías:

. ····~
.

¡Que catarro imos co/ler
como veña unha chuvisca!.
Melchor toca un ha gaita,
Baltasar nun tamboril
e Gaspar que non é músicÓ
alumea cun candil.

.

.
. .

.

..
.

.

.

No debuxo inferior hai oito diferencias con respecto ó superior. Descúbreas.

Trabalinguas
Do queixo non che me queixo,
que o queixo ben che me sabe.
Quéixome da que mo vende,
que non mo deixa de balde.

Adiviña
Redondiña coma o pé do mular
e pasa o río sen se mollar.
(Solución: A lúa)

Vista de arquitecto
No plano está representada a planta dunha
construcción feíta con
cubos. A construcción
está vista desde arriba.
En cada un dos cadros está indicado o
número de cubos que
hai na fileira.
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SE QUERES LER.
Quero 8UICribinne ó Semanario IRIMIA:
Por un · ano

O _·

Ata nova orde.

O
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-~l"IA iSUSCRÍBETE!
Pagarei por:

O T_ran8ferencia á Caixa de Afor~os de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Corre.o contra Reembolso
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano- 1.800 pts.
- Suscripción de
apoio - 2.000 pts .

(máis caro e molesto ca transfere'ncia)
Nome .................... ~····~···· ••••••••••.••••••.••••••••••.•••••••••••••••.....••• ·
Rúa ou Parrcx¡tJ.ia••.~ •••••••••••••.•..••••••••••••••.••.•.•••••••••••••••••••••
Vila ou Axuntalllento ..................................... Provincia..... ~ ............. .

Recórta eenvíanos a: IR!MIA, Apdo. 5, Vilalba (L ug_o)
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Aecobrou osorriso ofleuterio
Ramón Díaz Raña
Xosé Manuel Carbal lo

ACTO PRIMEIRO
Tanto

o primeiro coma o segundo acto acontece nunha taberna dun pobo ca/quera.

Escena Primeira
(Na taberna están portrás do mostrador os danos: Rosa e Eleuterio, Ricardo está medio cheo arrimado ó mostrador. Elías fai
solitarios nunha mesa) .

RICARDO.- Este mundo é un noxo ... Cada un vai ó
seu .. . Xa pode morrer calquera nunha pichoca que
ninguén lle bota a man .
ELÍAS.- Non é tanto. Hai de todo.
ELEUTERIO.- Ben burro é o que se preocupa de
ninguén
ROSA.- Todos precisamos uns dos outros.
ELEUTERIO.- Eu non necesito de ninguén. Vállome
sb.
RICARDO.- Pois eu necesito ... Eu necesito do viño.
Bota outro grolo.
ROSA.- Xa tés abando .
RICARDO.- Pago co meu. Bota outro grolo.
(Bótalle Eleuterio)
ROSA.- Ti anegándote e outros morrendo de sede.
RICARDO.- Eu teño que afogar o noxo que me dá
este IJ1Undo .
_
ELIAS.- Bebendo non se amana.
RICARDO.- Ti por non pagar un vaso botas sermóns.
ROSA.- (Mirando cara a ventá) Eses que veñen aí non
son de aquí.
Escena Segunda

(Entra Xosé con María embarazada)
XOSÉ .- Boa noite
TODOS.- Boa noite
RICARDO.- Así me gusta ... que veñan tamén as mulleres á taberna .. . ¡Viva la igualdad de derechos!. .. As de
aquí non beben, pero entretéñense igual. .. Emborráchanse marmurando. (A Rosa) Bótalles o que queiran
beber. Invita o Ricardo.
XOSÉ.- Non, gracias. Non queremos tomar nada.
Queriamos pasar a noite se teñen por aí ó xeito calquera recullo.
ELEUTERIO.- ¿Pasar a noite? ¿E logo de onde
so des?
XOSÉ.- Propiamente non somos de ningún sitio . Hai
moito que andamos vagando polo mundo.
RICARDO.- ¡Xa está!. ¡Son ambulantes! .
MARIA.- Sí. somos de aquí e de acolá. Somos de
tódolos sitios e non somos de ningún.
ELIAS.- ¿En que traballades?
XOSE.- Non traballamos. Buscamos trabal lo.

RICARDO.- Non traballan ... Son uns folgazás
ELEUTERIO .- Anda solto moito mangante.
ELIAS.- ¿Onde buscastes?.
XOSE.- Na terra e no mar.
ELEUTERIO.- Hai máis traballo ca quen queira
trabal lar.
XOSE.- ¿Parécelle que andaría coa miña muller nestas condicións, se non me obligase a necesidade?. A
min non me mete medo traballar. Méteme máis medo
ter un fil lo e non ter pan que levarlle á boca.
ROSA.- (A Eleuterio) Non teñen cara de mentirosos.
Poderían pasar aquí esta noite ...
ELEUTERIO.- ¡Tí métete na cociña! ¡Estanche bos os
tempos para abeirar a descoñecidos! ¡Hai moito ti.mador ceibo!.
RICARDO.- (Mirando moito a María) Non ... Esta moza
non é unha timadora.
ELEUTERIO.- ¿Ti que sabes?.
RICARDO.- Damo a alma
ELEUTERIO.- A túa alma está turbada polo viño ... Eu
chámome Ricardo.
XOSE .- Non.agradecidos, pero non bebemos.
RICARDO.- Non sabedes o que é bo.
ELEUTERIO.- ¿Quered es un ha limosna, ¿sí ou non?.
MARIA.- A mellar esmola sería atapar onde pasar a
noite. Valeríanos calquera pendella, pero non podemos
meternos sen permiso .
ELIAS.- Na miña casa hai sitio, e non hai que roubar.
ELEUTERIO.- Eso, eso. O Elías tamén está parado ..
¿Estás parado ou quedo, Elías? Podedes entendervos
ben .
. .
ELIAS.- Se queres déixame amina túa taberna e va1 t1
buscar traball0 á empresa que me despedíu a min
cando deu de quebra.
ELEUTERIO.-A taberna sudeina ben sudada.
RICARDO.- Sudouna ben sudada e foi dos pais da
muller! ... Cando Rosa era t.mha neniña xa eu me ... ía
dicir que me emborrachaba aquí pero non ... eu non me
emborracho nunca ... Case nunca.
ROSA.- Só te emborrachache unha vez. Pero daquela non te emborrachabas.
ELEUTERIO.- (A Elías) Os obreiros queredes facervos ricos en dous días e logo pasa o que pasa, que
teñen que cerrar as empresas.
(Segue á páx. seguinte)
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(Ven da páx. anterior)

ELIAS.- Eu levaba nela quince anos e aínda non me
dín feito rico.
ROSA.- Bueno deixádevos de lerias. Esta parella
quere unha resposta. Hoxe quedádesvos aquí.
ELEUTERIO.- Estás tola de remate!¿ Onde os deitas?
XOSÉ.- Calquera sitio vale ... Con tal de non dormir
fóra.
ROSA.- Xa nos amañaremos.
ELEUTERIO.- Ti , ¡que me coma o vello! , se non perdiches a cabeza.
ROSA.- E ti, o corazón. Hai vinte anos que o perdiche ... ¿Non che dá compasión esta muller?. Habías de
estar ti así.
RICARDO.- Ai, meu Eleuteriño!. ¿Quen te vería a ti
así?
MARIA.- Estou moi cansada.
ROSA.- Séntate, filliña. Non. Mellar, vídevos para a
cociña , comer algo quente. (A Ricardo) E tí vaite para a
casa, que xa levas o carro ben cargado .
RICARDO .- Sí. .. sí. .. , prefiro cargar ben dunha vez
para non ter que facer dúas viaxes.
(Vanse Xosé, María e Rosa).
Escena Terceira

RICARDO .- (A Eleuterio) Estoute vendo dormir no
cortello, que Rosa é capaz de metelos na vasa cama.
ELEUTERIO.- Non a tentará o demo.
ELIAS.- Eleuterio esta noite non se deita. Vai pasala
en vela coa escopeta á man ... Como é tan desconfiado e
tén tanto que roubar.
RICARDO .- Viña, bótanos a arrincadeira e vaite ...
Vaite facer guardia.
ELIAS.- (Érguese) Eu non quera máis. (A Eleuterio)
Xa che dixen, se desconfías ou tés moita congoxa,
mándaos á miña casa. (Vaise)
ELEUTERIO.- Tí es moi arrogante.
RICARDO.- Non , que non tén que roubar, xa o dixo ...
Os pobres non teñen medo ... Os pobres non teñen a
quén ter medo ...
ELEUTERIO.- ¡Larga tí tamén!. Non sei como vos
aturo.
RICARDO.- Pala túa comenencia,... porque deixamos cartiños pró queixón.

Escena Quinta

XOSÉ.- (Entrando) A miña muller vaille mal. Teño
medo a que lle veña o parto adiantado. Non lle tocaba
aínda.
ELEUTERIO.- (Botando as máns á cabeza) ¡Agora sí
que a foi!.
ROSA.- Déixate de botar as máns á cabeza. Vai en
busca do médico.
ELEUTERIO.- O médico. ¿E quén lle paga? .
ROSA .- ¿Quen lle paga? ¿Quen lle paga? Xa se lle
pagará ... ¡espabílate! (Sae ELEUTERIO)
XOSÉ.- Eu non sei cómo agradecerlles ...
ROSA.- Non tés nada que agradecer. Non sei porque
me parece que todo o que está acontecendo é. para
abrirlle os ollas ó meu home e mais a algúns máis que
falan moito de que o mundo está mal, pero eles non
moven un dedo por melloralo.
XOSÉ.- Pero nós viñemos de intrusos.
ROSA.- Non existen os intrusos. Ternos que andar
todos uns polo medio dos outros. Hoxe por ti e mañá ·
por min.
XOSÉ.- Vostedes non tiñan ningunha obligación de
facer todo esto por nós.
ROSA.- ¿Quen sabe se tiñamos ou non abriga? iAi,
se nos empeñaramos en facer ben como nos empeñamos en facer mal! (Vaise Rosa)
XOSÉ.- ¿Vou con vostede?.
ROSA.- Non. Agarda aquí, e bota un traguiño do que
queiras.
XOSÉ .- Hai de todo no mundo . Xente boa e non tan
boa. Dentro de cada un está mezclado o mal e o ben. Se
cadra nin Eleuterio é tan retorta como parece ... ¿Por
qué beberá Ricardo? ... Elías fai solitarios .. . ¿Será que
non tén amigos?.
FIN DO PRIMEIRO ACTO

ACTO SEGUNDO
Escena Primeira

Escena Cuarta

Eleuterio está medio debruzado sobar do mostrador. Xa é
de día.

ROSA.- Ti igual non o entendes; pero eu síntome moi
leda con esa parelliña na casa. Son moi humildes.
ELEUTERIO.- Para pedir todos somos humildes.
ROSA.- Teñen cara de santos.
ELE UTERIO. - Para pedir todos ternos cara de santos.
ROSA.- Pois eu véxolles algo especial.
ELEUTERIO.- Gustarache o rapaz.
ROSA.- Non seas tolo. Dame mais pena ela ... Non sei
se tardará moito en dar a luz.
ELEUTERIO.- Pois era o que faltaba! Nese caso é
mellar que vaian para a casa do Elías.
ROSA.- Sí, home! Caeríame a cara de vergonza.

ELEUTERIO.- Ese médico .. . xa amenceu e non se lle
ocurre mandalos para a residencia ou para donde
seña ... E tiña razón o Ricardo , a tola da- miña muller
meteuna na cama ... E moi boa ... Moito. E o pampa do
pome aí metido na cociña ... O que non poida mantelos
que non os teña.
MEDICO.- (Saíndo de dentro) Bueno. E un pequeno
·
precioso. Saniño e robusto.
ELEUTERIO.- ¿Que é que?.
MEDICO.- Un pequeno.
ELEUTERIO.- ¿Pero, naceu aquí?.
MEDICO.- ¿E lago que pensas que estivemos fa-
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cendo? ... ¿Ti non dicías que quen che dera _un tillo?,
pois aí o tés.
ELEUTERIO.- Pero este non é meu.
MEDICO.- De todo non, pero pode selo en boa parte.
ELEUTERIO.- Déixese de lerias ... ¿Cánto se lle
debe?.
MÉDICO.- Non ·se me debe nada. Ti non tés por que
pagar e eles non teñen con que.
ELEUTERIO.- Eu fun quen o foi chamar e vostede
non tén por que trabal lar de valde.
MÉDICO.- Depende ... Se hai algunha complicación
non receledes en avisarme. (Vaise).
ELEUTERIO.- Este tío déixame dunha peza. Agarrado como é, e agora resulta que non cobra. A ver se
tamén se volveu tolo coma a miña muller ...

Escena Segunda

(Entra Rosa)
ELEUTERIO.- ¿Estarás contenta?_.
ROSA.- Pois claro que estou e máis ben.
ELEUTERIO.- ¿E agora?
ROSA.- Agora ternos un pequeno na casa.
ELEUTERIO.- Será por pouco tempo!.
ROSA-Será polo que faga falla . Hai que coller un
bolo de pan máis ca onte. (Vaise).

Escena Terceira

(Chega Xoana cunha botella deleite)
XOANA.- Aí tés o leite. E díxome o Ricardo que se
quedara ante aquí un matrimonio que buscaba traballo, pero como el ía borracho .. .
ELEUTERIO.- Sí buscaban trabal lo e viñeron dalo.
XOANA.- ¿E lago? .
ELEUTERIO.- Tés que traer outros dous litros de
leite. Deu a luz muller.
XOANA.- ¿Aquí? .
ELEUTERIO.- ¡Non! ¡Había ser no monte!
XOANA.- ¿E agora que ides facer?.
ELEUTERIO.- ¿Que irnos facer? ¿Que irnos facer? .
Haberá que mantelos. ¡Vai por máis leite!.
XOANA.- Vou correndo a decirllo ó Ricardo .
ELEUTERIO.- Eso, eso , que non falte quen leve a
noticia.
Escena Cuarta

(Ven Xosé)
XOSÉ.- Quera pedirlle disculpas ...
ELEUTERIO.- ¡Cala a boca ... ! ¿Queres unha copa
para empezar ben o día? .
XOSÉ.- Non. Xa causamos abondos mareos.
(Eleuterio bótalle a copa)
ELEUTERIO.-Viven os vosos pais?.
XOSÉ.- Non son deste mundo.
ELEUTERIO.- ¡Xa! Logo morreron. ¿Non vos deixaron un ha casa?.
XOSÉ.- Tamén eran pobres.
ELEUTERIO.- ¿E ti andiveches toda a vida pedindo
trabal lo?.
XOSÉ.- Non. Algunha vez traballei, pero agora
escasea.

ELEUTERIO.- Será certo ... ¿Sabes traballar na terra?. ¿Atender un has vacas?
XOSÉ.- Podo saber. ¿Por qué?.
ELEUTERIO.- Hai aí uns que teñen unha granxa e de
vez en cando meten xente. Se cadra podían darche
trabal lo.

Escena Quinta

(Entra Elías)
ELIAS .- (A Xosé) Díxome Xoana que dera a luz a túa
muller. ¡Felicidades!
XOSÉ.- Gracias.
ELEUTERIO.- Danse os bos días, que non dormimos
xuntos. ¿Sabes se terán falta de un criado os das
Chousas?.
ELIAS .- Tiñan falta de un criado, pero xa non o teñen ;
porque vou empezar eu o lús.
ELEUTERIO.- Logo nada. Estáballe talando deso a
este.
ELIAS.- Home ... (pensativo), eu non teño tillos nin
muller que manter ... Podo ir amañándome con algún
xornal. .. Ademais, para o ano prometéronme traballo
na serra, cando se xubile o Ramón.
XOSÉ .- Eso é demasiado.
ELEUTERIO.- ¡Chis! ¡Ti a calar! ¿Con qué pensas
sacar adiante o pequeno? Agora que me acordo aínda
non o vin. (A Xosé) ¿Podo ir?.
XOSÉ .- Está na súa casa.
(Vaise Eleuterio)
f=UAS.- O malo é que na granxa non podedes vivir os
tres. Pero tén unha casiña baleira o cheas do Ricardo.

Escena Sexta

(Volve Xoana con duas botellas deleite)
ELIAS.- ¡Home, precisamente! Esta é a muller do
Ricardo .
XOANA.- (A Xosé) ¿Es ti o pai da criatura, no·n? .
XOSÉ.-Son
XOANA.- Felicidades.
XOSÉ .- Gracias
ELIAS.- ¿ Quen che dixo que hai un ha criatura? .
XOANA.- Xa estiven aquí , que madrugo máis ca ti.
¡Claro , boa presa tés ti!.
ELIAS.- Sí, a min ninguén me apura ... Por min ninguén espera ... A min naide me bota de falta ... Eu estou
so . So de todo.
XOANA.- (A Xosé) Morreulle unha moza que tiña
cando ían casar. As veces está coma tóra de si) .
XOSÉ .- Ninguen está so de todo, se non quere esta lo .
ELIAS.- (Como volvendo en si) Mira, ¿como tedes a
casa pequena?.
XOANA.- ¡Huf! Moi mal. Chove nela coma fóra.
ELIAS.- Pero poderánselle matar as goteiras.
XOANA.- ¿E lago, para qué che interesa?
ELIAS.- Para este, que vai quedarse a traballar na
granxa das Chousas.
XOANA.- Home, nese caso é causa de talar co Ricardo. Viña agora tamén cara aqu í, cando lle di xen que
nacera o pequeno pegou un brinco na cama. Por min ,
se hai quena rete l le poden quedarse un ano enteiro sen
cobrarlles nada. Despois xa talaremos.
(Segue na páx. seg ui nte)
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XOSÉ.- O que gaña e xusto que pague, non tén por
qué vivir da caridade .
XOANA.-A ver que di o Ricardo. Se el está dacordo, é
o naso regalo ó pequeno.
ELIAS.- Pois eu encargome de convencer ó Farruco,
ó Xaquín e ó Andrés para retellármola entre os catro.

Escena Séptima

--

Ven Ricardo.
RICARDO.- (A Xosé) Así que lago, pasou o que tiña
que pasar?. Eu ante se cadra faltei, como estaba medio
alumeado.
XOANA.- ¿Al u meado?. Estabas borracho igual ca
antonte, igual ca hoxe, igual ca mañá. Igual ca sempre.
RICARDO.- Igual ca sempre non. Ti sabes que non
sempre foi así ... Foi desde ... ¡Bah! ¡Que mais tén!.
ELIAS.- (A Xosé) Empezou a beber cando se lle foi o
tillo da casa. O tillo está na capital. El quere vir á casa,
pero Ricardo non quere velo. (Ricardo bota un vaso e
trata de levalo á boca . lmpidello Xosé).
XOSÉ.- Os tillos hai que deixarlles ser eles mesmos.
Chegados a certa idade non ternos dereito a retelos con
nós.
XOANA.- Facía falla retel lar a casa pequena, para que
poidan quedarse nela este matrimonio e o seu neniño.
RICARDO.- ¡Non! A casa pequena non se lle toca. Era
para o Luis ... Agora que caia nunha pila ... E a outra
tamén. jQue máis tén!.
XOSE.- Non se pode deixar destruir o que hai feito.
RICARDO.- A min dame todo igual. Xa non teño ilusión por nada. Traballei moito e ¿para quen?.
XOSÉ.- Se xa non ten ilusión por nada é coma se
estivese morto. ¿Faille gracia morrer antes tempo e
enterrarse en viña? .
XOANA.- (A Ricardo) Tén razón no que che di. ¿Retel lamas a casa pequena?
RICARDO .- (Despois de pensar un cacho) Como ·tí
queiras, pero eu non lle toco.
ELIAS.- Xa nos encargaremos os outros ... ti podes
caer do tellado, como ás veces lévate a cabeza ...
RICARDO.- ¿Oes hó? A ver se pensas que non son
capaz de deixar a bebida.
XOANA.- Gustaríame velo.
RICARDO.- Pois xa o verás (baleira o viño no chán)
¡Acabouse! ¿Ou pensades que son un bardallas que
non vale para nada?.

Escena Octava

(Ven Rosa)
ROSA.- Hai ben tempo que non vexo sorrir ó Eleuterio; pero agora queda facéndolle gatuxadas ó nena.
ELIAS.- ¿Díxoche que xa hai trabal lo para o pai?.
ROSA.- Sí, algo deso falou .
XOANA.- Pois casa tamén teñen.
ROSA.- ¡Non me digas!
XOANA.- Sí a nosa casa pequena.
ROSA.- Eso será desque María estea en condicións
de valerse por sí. Mentres tanto, non se move de aquí.
Nin ela nin o pequeno. (A Xosé) ¿Como pensades poñerlle de nome?
XOSÉ.- Aínda non o pensamos. Tódolos nomes son

bos se é bon quen os leva.

Escena Novena

(Ven Eleuterio)
ELEUTERIO.- ¿E lago, ... non podería valer Eugenio?.
ROSA.-¿ Eugenio?¿ Por qué?
ELEUTERIO.- Como a neniña que nos morreu a nos
chamabase Eugenia ...
ROSA.-¿ E iso que tén que ver?.
ELEUTERIO.- ... O médico dixo que este pequeno non
era meu de todo, pero podía selo en boa parte .. . Claro
que seré de seu pai e de súa nai.
ROSA.- ¿Non estarás pensando o que eu estou
pensando? .
ELEUTERIO.- iE que centellas sei eu o que pensas ti!
Sería un miragre que coincidísemos.
ROSA.- Pois esta vez creo que pensamos o mesmo.
Se cadra produciuse o milagre .. . (A Xosé) ¿Tedes padri ños buscados?.
XOSÉ.- Non. Non ternos.
ROSA.-¿ Eleuterio?.
ELEUTERIO.- Sí
ELIAS.- Xa me parecía min que non tiñas ti tan mala
sangre como aparentabas
ROSA.- Antes de quedarmos sen a nena era o home
máis ledo da rodeada. A súa morte trocoulle o carácter.
ELEUTERIO.- (A Xosé) Toma outra copa, compadre.
Tomade todos. ¡Que veña toda a parroquia!. ¡Invita a
casa!.
ROSA.- Invita o padriño
(Vaise Xosé amodiño)
RICARDO.- Para min unha auga mineral
ELEUTERIO.- ¿Estás mal?
RICARDO.- Nunca tan ben estiven .
XOANA.- Deixou o viño
ELEUTERIO.- O viño deixalo cando morra.
RICARDO.- Morto xa estaba. Agora é cando revivo .
ELEUTERIO.- Pois logo, Rosa, vai por auga da tonte
para rebautizalo.
(Vaise rosa e volve de inmediato).
Escena Decima

ROSA.- Fóronse!
ELEUTERIO.- ¿Cómo que se foron? ¿Por donde
saíron?.
ROSA.- A min xa me parecía que non eran daquí.
Deixaron unha carta.
·
ELIAS.- ¿Que dice?.
ROSA.- Dice (Lee): " Xa vos dixemos que non somos
de ningún sitio e somos de todos. Fixo falla que nacera
aquí un neno para que descubrísedes vós mesmos que
sodes hospitalarios, xenerosos, solidarios, para que
recuperásedes a ilusión por vivir nun mundo máis fer- ·
moso refeito desde baixo por vós mesmos ... Xa hai
anos que naceu o neno que vos facía falla. Era tillo
doutros Xosé e doutra María. A El sempre o tedes con
vós. Nosoutros ternos que seguir. Agárdannos noutro
sitio . Graciñas e perdoar por todo".
RICARDO.- Parece un soño.
XOANA.- E mellar seguir durmindo, e soñando .
ELIAS.- Non. E mellar despertar e facelo realidade.
FIN
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Castelao Sempr~
"ALBA DE GRORIA"
Así titulou Castelao o inesquecible discurso patriótico e
galeguista por el pronunciado no festival do Centro Gallego,
co gallo do Día de Galiza, en Buenos Aires, 1948. Esta peza
oratoria posiblemente sexa a máis fermosa e sentida das
moitas que en Arxentina pronunciou. Ten, ademáis, o valor
emotivo-histórico de tratarse da derradeira que dos seus labios saíu .
Non soamente expresa a saudade dos emigrados pala Terra
lonxana, e nunca esquecida, senón que constitúe un grandioso fresco literario en tres paneis (a Terra, a Historia, o
Pobo) , concebido a modo dunha Santa Campaña "de inmortaes galegas, en interminable procesión": santos, guerreiros,
estadistas, homes de ciencia e de letras, que remata coa
belida e axustada evocación do eterno Pobo Galega. "Esa
infinda moitedume de luciñas e vagalumes representa o que
nós tomos, o que nós somos e o que nós seremos sempre,
sempre, sempre" .
Un home, xa desde 1948 ferido polo cancro e por outros
desesperos, como a traición das democracias occidentais e
maila falta de entendementos entre as forzas políticas da
diáspora, que segue a mante-la esperanza na terra -nai, na
tradición, na futura historia, nas "fontes enxebre e purísimas
donoso xeriio racial " -.
(2) ''... Podemos imaxinar, un ha Santa Campaña de inmortaes
galegas, en interminable procesión. Alí veremos as nobres dinidades e os fortes caraiteres que deu Gafiza no decorrer da súa
Hestoria . Verémolos camiñar en silencio, coa faciana en sombras e
o mirar caído na terra dos seus pecados ou dos seus amores,

agachando ideas tan ve/las que hoxe nin tan sequera seriamos
capaces de comprender, e sentimentos tan perennes que son os
mesmos que agora bu/en no naso corazón. Algúns verémolos
revestidos con ricos panos e faiscantes armaduras; pero os máis
deles van descalzos e nús, cos ósos prateados polo fulgor astral.
Ao frente de todos vai Prisciliano, o heresiarca decapitado ... Ali
distinguimos á virxe Eteria, a escritora, pelengrina, con túnica de
branca liño e camiñando con arfado compás. Ao historiador Paulo
Orosio, discípulo de San Agostiño, que marcha pensativo, cun rolo
de pergameos na man. Ao bispo e cronista dos tempos suevos, a
/dacio , que alumea o camiño cunha lámpara de bronce. A San
Pedro de Mezonzo, o autor da Salve, Regina, Mater -o cántico e
oración máis fermosa da Eirexa-, cunha fragante azucena nos
beizos. Ao fundador San Rosendo, que sostén liturxicamente a
custodia do naso escudo tradicional ... Lago vemos ao primeiro
Arcebispo de Compostela, o gran Xelmírez, revestido de pontifical... Ven detrás o mestre Mateo, o Santo dos Croques, co
Apocalipsis debaixo do brazo, encabezando unha wea de arquiteitos e imaxineiros, que portan as ferramentas das suas artes. De
seguida aparece unha moitedume de xograres e trovadores ... , os
máis deles van esfarrapados, con ve/las cítaras, laúdes e zanfoñas
aó lombo. Alí recoñecemos a Berna/do de Bona val, a Airas Nunes,
a Eanes do Cotón, a Pero da Ponte, a Pero Meogo, a Mendiño, a
Xohán Airas, a Martín Codax, a Paio Gómez Charino, a Macias, a
Padrón. .. "
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Cartas ó meu sobriño

Querido sobriño:
Xa vexo, xa. Estás ben disgustado e comprendoo, que lle
vas facer. Canto antes te calmes mellar será para ti e para
todos. Aínda que creas ter tódalas razóns para continuares
cabreado aconsélloche que acougues. O enfado nunca foi
bo conselleiro. Procura non deixarte levar polo xenio e
recorda que coa perspectiva do tempo as causas vense
mellar.
Dis que non pcxles soportar esa actitude dalgúns dos
teus amigos, sempre en plan de mando e pisándolle a
cabeza ós outros. Compréndote, eu tampouco estou de
acordo con esa maneira de ser, pero cómpre ter presente
que o afán de mandaré algo que todos levamos dentro, ¿a
quen non lle gustaría que todo tora segundo a el lle apetecera que todo o mundo fixese os seus desexos e que as
súas ardes taran acatadas sempre?. A todos, por natureza,
nos gusta estar arriba, non facer, senón dici-lo qué se fai.
O poder sobriño, isa é o chamado " afán de poder", algo
instintivo en tódalas persoas. A historia está chea de guerras e /iortas por facerse co poder: ¿A ver quen manda
aquí?, "o poder do estado ", " un home poderoso ", ou
sinxelamente : " Quen leva os pantalóns nesta casa? " . Todos queremos mandar, se-los xefes, dirixir, mandar, orientar, da-las ardes.
Frente ó poder hai unha actitude aposta, é a solidariedade. Solidariedade é unha palabra moi rica usada decote
dun xeito moi pobre. Parece coma se só se puidese aplicar
ós sindicatos, ou, en todo caso, a comunidades. Dá a impresión de que un só pode ser solidario con negros de Sudá-

frica, os que pasan fame en Etiopía ou cos folguistas do
sector naval. Sen embargo, a solidariedade co veciño, cun
compañeiro ou un amigo parece estar esquecida.
Ben, pero xa me estou saíndo do tema . Sobriño, xa
experimentaches, e seguirás experimentando, que non todos sabemos ser solidarios. Todo mundo que re mandar, ter
poder, e para acadalo moitas veces non ten reparo en
desacreditar ós outros, en "pisárlle-/a cabeza" coma ti dis.
lsto acorre en tódolos eidos da vida e ca/quera pode decatarse de que é así. Comprendo ben o teu disgusto, isa é
desagradable.
O que podes facer polos teus amigos é causa túa, ti os
coñeces e sábe-la confianza que tes con eles. Non che
comento nada pois non sabería dicirche se tes ou non
dereito a talar con eles verbo do tema . ·Sobre o que che
podo talar é respecto da túa actitude. Penso que non te
debes deixar absorber polos anceios de mandar, e se algún
día te ves no caso procura ser solidario. O importante non é
mandar que se fagan causas, senón tace/as, o importante
non é te-la idea, senón leva/a á práctica. Non é doado, pero
procura ser solidario, comparte tamén o poder e nunca lle
píse-la cabeza a ninguén. Entendo e paréceme ben que
teñas ambicións, pero e/as non o xustifican todo . Cómpre
medrar nesta vida, pero, ben me entendes, sen " trampas",
¿non che parece?.
Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA.
P.S. : "Con toda verdade volo aseguro: o servo non é
máis grande có seu señor, nin o mensaxeiro é máis ca quen
o enviou " (Xn 13, 16).

:><-------------------------------~--------------------~---~-A.- DATOS XERAIS

Con esta rapiña rematámo-las fichas de especies
da familia Accipitridae, pertencentes á Orde das
Falconiformes.
Os machos da gatafornela diferéncianse das outras dúas rapiñas anteriores, (a sapeira e a cincenta), en que teñen a mitra (base da cauda na unión
co corpo) de cor branca; e as ás, olladas por arriba,
soamente presentan as puntas negras sen ningún
outro deseño.
A tonalidade xeral da femia é castaña con catro
barras escuras na cauda, pero o mesmo có macho
presenta o distintivo branco da mitra.
Fai o niño no chan , entre uces, carrascos , carqueixas, herbas, etc. Este laboré case da responsabilidade exclusiva da femia. De maio a xuño pon de 4
a 6 ovos , que choca a femia en 30 días.

uns 30 m. de altura tírase en picado contra ó chan,
remontando de novo cando vai bater contra aterra,
repetindo a manobra e xirando no aire patas arriba.
Ata a data levamos trabal lado na rehabilitación de
6 exemplares desta especie que se atopaban en
cautividade e comprobamos que son tan delicadas
que calquera variante, tanto no trato coma na alimentación, pode ser mortal para elas.

o

D.- ACTIVIDADES
1. - ¿ Coñeces esta especie por algún outro nome?
2.- O debuxo da ficha ¿qué representa: un macho ou
unha femia?
3. - Sinala o esquema (ollado desde arriba) que corresponda á gatafornela. Indica cales son as outras dúas
rapiñas.

B.- TÉCNICAS DE CAZA

Con pausados aletexos desprázase por riba das
chairas sementadas a cereal , a un ou dos metros de
altura sen supera-lo 56 km ./h. para deixarse caer
sobre as posibles presas no intre en que estas se
atopen desprevenidas.
Outras veces decide apousar nun cotarelo e agardar alía ocasión propicia para o ataque. Tamén se
ten observado parasitando a outras aves rapaces
roubándollela comida .

C.- ANECDOTARIO
Na Península Ibérica soamente son sedentarias as
gatafornelas máis nórdicas, en especial as galegas .
Resulta sorprendente o vóo nupcial do macho en
pritrlavera para chama- la atención da femia. Desde

4. - ¿Cal destas tres patas é a da gatafornela?.

o
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A "Gripe" do ano 1918
Hai uns días, nunha desas conversacións de amigos mentres se toman uns viños, saiu o tema da gripe e alguén dicía
que na prensa e na televisión anunciaban que este ano moita
xente era máis sensible ó virus e mesmo que xa se produciran
algunhas víctimas . Coma sempre, algún ten a impresión de
que os medios de comunicación, ás veces, teñen unha tendencia sospeitosa a dramatiza-las cousas e outro opina que a
gripe é unha efermidade común que non ten demasiados
problemas coidándose un pouco. Entón eu, que escoitaba
mentres degustaba unhos calamares fritos, metín baza no
asunto cunha frase que deixou sorprendido a máis dun: No
ano 1918 a gripe que asolou toda Europa e América producíu
unhos dez millóns de víctimas .

DIVISION DE QALICIA EN COMARCAS

A gripe en Galicia

A finais de 1918 a epidemia chega a Galicia, sendo outubro
o mes no que se desenrola con máis forza. Irnos seguirlle a
pista a traversa das informacións que aparecían diariamente
no periódico El Eco de Santiago.
Aínda que, coma queda dito, a enfermidade se desenrola
nos derradeiros meses do ano, sen embargo, as primeiras
informacións prodúcense o 25 de maio e proceden da Coruña, onde se detectan varios casos; dous días despois desinféctanse as sacas do correo procedentes de Madrid pola epidemia reinante na Corte, Ese mesmo día 27, no Ferrol aparecen dous noves casos da enfermidade, trátase de dous membros da agrupación " Toxos e Froles " que viñan dunha actuación en Madrid.
Non haberá máis informacións sobre a gripe en Galicia ata o
17 de setembro, pero entón os datos xa teñen certa importancia, porque no Ferrol son 300 os soldados afectados. O día 21
. aparecen noves casos e dáse a primeira noticia sobre defuncións, son tres soldados que morrena causa da gripe. O 28 do
mesmo mes xa eran 241 os casos rexistrados entre os soldados do Ferrol.
·
Tamén o día 21 de setembro se rexistran casos entre a tropa
de Ourense, con 41 soldados afectados.
As primeiras medidas

O 23 de setembro, a Xunta Provincial de Sanidade de Lugo
.declara en estado epidémico a zona de Vilalba e Begonte, ó
tempo que se dan os primeiros casos de gripe no cuartel
lucense.
O alcalde de Santiago publica un bando o 24 de setembro
sobre a saúde pública e nos días seguintes procédese a
realiza-los traballos de desinfección do alcantarillado. O primeiro de outubro un ha orde do alcalde clausura os establece.,
mentes de roupa usada non desinfectada e a xunta local de
Sanidade decide pecha-las escalas.
O día 10 de outubro o Ministerio de Fomento suspende a
facultade de emigrar. As medidas reprodúcense en toda Galicia: en Lugo créase unha instalación sanitaria na estación do
tren para evitar que ningún viaxeiro introuduza a enfermidade
na cidade; mentres que en Vigo o alcalde ordena o peche dos
cines e teatros mentres dure a epidemia.
O desenrolo da enfermidade

A pesar das medidas, a gripe extenderase por toda Galicia
en relativamente pouco tempo e, polas noticias do Eco de
Santiago, pódese afirmar que a mediados de outubro xa
afecta a tódo o país galego.
Xa o día 2 de outubro son 300 os casos en Ourense, téndose
noticias da . enfermidade en localidades coma Feces de
Abaixo, Entrimo e Ponte Barxas.
Na Coruña danse casos na Poboa do Caramiñal, Cée e
Moeche; sendo, no Ferrol, 45 os soldados mortos por mor da

A famosa gripe do 1918 que produciu no mundo 1O millóns de
víctimas afectou a tódalas comarcas de Galicia

gripe nos primeiros 8 días de outubro.
O 18 de outubro parece agravarse a situación sobre todo en
Lugo, cun elevado número de defuncións, o mesmo ca en
Viveiro, Chantada, Quiroga, Sarria e Ribadeo , producíndose
nesta derradeira localidade unhas 18 defuncións diarias con
2000 casos de gripe aproximadamente. O 26 infórmase que os
mortos en Vilalba dende o comenzo da epidemia ascenden a
30, localidade que, segundo o periódico, foi o primeiro foco
da epidemia.
A media diaria de defuncións na provincia de Pontevedra
era nalgúns puntos de 2 a 3.
Aínda que o día 21 , o periódico santiagués informa de que a
gripe decrece no Ferrol apuntando coma posible causa o feíto
de que empezase a chover ; sen embargo, ese mesmo día
tamén informa de que son mil os casos no municipio de
Betanzos, mentres que na capital coruñesa son xa 200 os
mortos dende finais de seteml;>ro .
O 29 de outubro a situación mellorou notablemente en tódo
o país, agás nalgúns lugares coma Redondela , Marín ou Tui e
na provincia de Ourense onde o día 30 contabilízanse 50.000
casos.
Coma dato significativo pódese dar a cifra de mortos en
Santiago no mes de outubro: 376.
As noticias dos primeiros días de novembro pódense resumir en duas: por unha banda, baixan os casos, aínda que se
manteñ·a nalgunhas localidades un elevado índice de mortalidade; por outra banda, os casos máis graves sitúanse no
mundo rural, é dicir, se os primeiros .casos graves de gripe
apareceron nas vilas e nas cidades, facilitando o contaxio a
aglomeración humana, tamén será nas vilas e nas cidades
onde se tomarán as primeiras medidas surtindo antes o efecto
.desexado.
O día 9 de novembro o Eco considera que a gripe desapareceu case totalmente de Galicia. Sen embargo, o 26 aparecen
novos casos en Ortigueira, Buxán , Vimianzo , Ordes, Cée Boqueixón e Cabañas.
· O 4 de nadal a Xunta Provincial de Sanidade da Coruña
decidíu levanta-la declaración de epidemia, comunicando a
súa decisión ó Consello Universitario que decide abrí-la Universidade o 8 dese mes. Con todo, haberá novos casos en
Camariñas, Priegue ou Nigrán o que fará que se suspenda a
apertura do curso ata xaneiro.
Coma dato anecdótico sinalar que o día 19 de outubro o
periódico recolle a noticia de que Castelao decidíu volver ó
exercicio da medicina en Rianxo dada a epidemia e o feito de
que alí non hai médico.
For
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O sentido ·ou senso das cousas
Xa sabemos que hai palabras
que teñen una dobre forma -unha
culta e outra popular- e que ámbalas dúas significan o mesmo.
Así, tanto podemos talar da dor
coma da súa correspondente
forma culta a dolor; e o mesmo
sucede coas cores e as colores.
Seguindo con este asunto, podemos responder a quen pregunta se é que se di término ou
termo: das dúas maneiras, a

gusto do consumidor. E iso ternos que dicir tamén da palabra
sentido e senso.
A razón desta dualidade de formas é que tales vocábulos foron
transformados do latín polo galego medieval e deu coma resultado a voz ou palabra patrimonial,
que aquí tamén chamamos popular. Son as formas máis breves ou
reducidas: cor, dor, senso, termo.

- - - - - P o r XOSE .L O I S - - - - -

Pero a carón delas introducíronse as formas máis amplas, plenas, que entraron por vía culta,
sen que fixesen desaparecer estoutras. Cultismo non quere dicir,
nin moito menos, que as persoas
con cultura han escoller esas formas e as pouco cultivadas intelectualmente a outra·. Calquera
desas dúas formas alternativas
poden ser escollidas por quenquera nas circunstancias en que
lle prougue·r (futuro hipotético do
verbo pracer). De nada.

Houbo xa no País Basca
elecCións ó Parlamento,
e ese milenario pobo
non quedou nada contento.

O voto maioritario
foi para o nacionalismo,
mais como está dividido
case caeu no abismo
A dereita nacional
desta vez alí naufraga
e a desfeita preparoulle
a sepultura a Fraga.
Se é que goberna o Pesoe,
que ten presupostos seus
contrarios ós ''nacionais' ',
que se encomende a Deus.
Porque supoño que os bascas
non esquecerán na vida
o fracaso electora/,
esa histórica ferída.
Lección é para Galicia,
que sempre se nos despista
de votar, como cumpría
co voto nacionalista.
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