REVISTA
QUINCENAL

IV ASAMBLEA DE
O si e o non do nacionalismo

Enerueillada

e vota vostede Ecoloxismo, E.U, Pesoe, Cedese, Falanxe, ou se vota
en branca ou se queda na
casa merece os nasos respetos
póucalas gracias, .e ademais o.naso
desexo de escoitalo buscando a
verdade na súa verdade: terá vostede razóns, urxencias ou simplemente emocións que o levan á súa
escolla. Qúizaves no/o queira contar
escribindo ó noso buzón. Mentres,
permita que nos metamos nós no
seu.

S

O DESAFÍO
DAS ELECClÓNS

Eucruc·illat 1

En lrimia votamos nacionalista e
queremos explicar/le o por que.

Comecemos polo non.
1. Non votamos nacionalista porque consideremos que os galegas
seámo-los me/lores. 2. Nin para ~er
coma os outros pois seica valenciáns, aragoneses, -canarios, andaluces, vascos, cataláns teñen representantes nacionalistas ou rexionalistas no Congreso. 3. Nin porque
desexemos aumentar fronteiras ou
afondar diferencias. 4. Nin para entrar nun mercadeo de regatear uns
millóns ó goberno central ou á CEE
apoiado na ·forza duns votos. 5. Nin
porque nos entusiasmen uns líderes
nacionalistas capaces e honrados.
Son razóns que ou pecan de curtas e circunstanciais, ou se deixan
levar por ese nacionalismo emotivo
e sentimental, que cando é lixeiro
fica en nacionalismo de gaita e queimada, iEi carballeira terra a nasa! e
cando non, organiza imperialismos
e nacionalismos fascistas ou nazis.
Pero eso non é o noso nacionalismo.
.(Pasa a páx.6]
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'SABES

QUE

ai noticias que por
aquí resultan incómodas, porque non
van cos tempos. Aquí
quen marca a pauta e se nos
propón como camiño a seguir
é a chamada agora "xente
guapa", de estilazo impecable
e relaxada existencia, de copeo intenso e distinguido, de
"esnife" clandestino, de devoto culto ó propio corpo e
cun maduro, case podre "non
crerse nada".

H

Son informacións ·incómodas porque nos recordan que
anque nós seica vivimos no
mellor dos mundos, hai outros mundos menos confortables; outras causas polas que
loitar ben distintas do ataque
ou defensa do condón; outras
guerras amáis da que aquí se
libra sen tregua contra a celulite das señoras ociosas e o
"michelín" dos seus correspondentes. A morte de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín,
Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López,
Joaquín López, Elba Ramos e
a súa filla Celina, resulta impúdica para os bempensantes
e escépticos de acó. Por dous
motivos cando menos. O primeiro porque é reveladora da
enorme mentira que, en situacións de radical inxustiza,
pode chegar a ser esa aparente democracia que exportan os gobernantes do primeiro mundo. Unha democracia-choio que é coartada e
patente de corso para expolia. -las materias primas, empobrecer ós máis pobres e asasinar a opositores, sindicalis-

tas, xornalistas e cregos.
E o segundo, polo que ten
de afirmación da Fe, da Esperanza e o Amor entendidos
como práctica liberadora.
Afirmación que contrasta coa
nosa compracida sociedade
do benestar. Unha sociedade
sen horizontes que primeiro
"superou" a fe en Deus, despois na revolución e moi logo
en calquera soño de transformación da Historia. Trátase
dunha mesma renuncia a pr-azos: a renuncia a crermos posible traballar non só polo
propio pan -e o super coche, o
ultravídeo, o chalet na praia e
as vacaéions en Exipto- senón tamén pala vida para todos, a xustiza e a fraternidade
universais.
(Lémbrome agora da resposta de Ignacio Ellacuría a
alguén do naso primeiro
mundo que lle preguntara esceptico cómo defendía o que
defendía nestes tempos nos
que Deus xa morrera. Ellacuría dixéralle daquela algo así:
"se Deus morreu é aquí onde
morreu e síntoo por vostedes,
pero non se crean o centro do
mundo que só son unha minoría privilexiada que vive no
piso de arriba. Aló no meu pequeno e convulsionado país
Deus está ben vivo e presente
no corazón e na esperanza
das maiorías populares empobrecidas. Porque é o Deus
dos pobres e eles agora xa
sinten esa boa noticia. Ese
fundamento da súa esperanza
non llo poderán roubar").
xoxox
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BOA NOVA

Manolo Regal / Ramón Raña

ASinxeleza eaaudacia dos mártires

a pasou a noticia,
pero pervive en nós
o impacto da mesma: O Padre l. El/acuría, cinco xesuítas e dúas
mulleres máis, eran cobardemente asasinados en O Salvador, o día 16 de novembro
pasado. Os autores foron os
así chamados "escuadrós da
marte", formados en boa
parte por elementos "incon-

X

PALABRAS

trolados " do exército regular
salvadoreño, que teñen /iberdade de movemento e que
en repetidas ocasións deron
mostras do seu vandalismo.
O feito tainas abundar nalmoi
gúns
sentimentos
sinxelos:

· Primeiramente un sentimento de certa lóxica á hora

DE

IGREXA

Amor, conflicto e persecución
"En contrapartida, soamente cando hai persecución pode
talarse de fidelidade á causa de Xesús: Nun mundo de pecado
e de inxustiza, a presencia de Deus só pode despertar contradicción e oposición ata a cruz. Non soamente a vida de Xesús.
senón toda a tradición profética e innumerables testemuños
do Novo Testamento apelan a esta proba de persecución, sen a
que algo falla no anuncio e na realización do Evanxeo. Quitar
do Evanxeo o que poida ferir ós que poden matar porque teñen
nas súas mans os poderes mortíferos da terra, é traiciona-lo
Evanxeo. Pero a promesa de Xesús , que anuncia a persecución, anuncia tamén a recompensa do triunfo definitivo. Ningún límite histórico pecha o futuro esperanzado do seguidor
de Xesús".
"Desde os pobres, tal como se dá entre nós o fenómeno da
pobreza, o conflicto e a loita son inevitables. É certo que a
comuñón e a reconciliación son metas do propósito cristián, e
é certo que o espírito de reconciliación e de comuñón debe
animar todo tipo de loita e de conflicto . Pero , como se dicía
usualmente, non se pode irá comuñón sen pasar pola penitencia, e é que non se poden propiciar modos de comuñón que
sexan coma unha capa encubridora dun conflicto no que se
segue a dar bula de explotación e de represión ós poderosos
deste mundo. Sen embargo, é importante suliñar que non se
entra na loita polo odio a ninguén nin directamente en contra
de ninguén; éntrase máis ben por amor ós oprimidos e en favor
deles, anque, eso si, cargando con tódalas consecuencias que
se poidan derivar dese amor e desa opción partidista, desa
opción preferencial".
(/. Ellacuría en "Conversión de la Iglesia al Reino de Dios " , Sal Terrae,
Santander, 1984, 148 e-176).

RlltlA-3

de contemplar estas martes,·
neste senso : se o pobo pobre está senda masacrado en
O Salvador, como de certo o
está senda, o normal, o ló xico é que os guieiros espirituais do pobo pobre marran
con el; doutro xeito , se víse mos como os pastores na
hora do apreto, prudente mente, empregan o seu ascendente para escapar ile sos, viríanos á mente a recriminación do naso Señor "O
criado, que non é pastor, de
quen non son as ove/las,
cando ve vi-lo lobo, deixa as
ove/las e foxe e o lobo rapíñaas e dispérsaas, porque el
anda ó xornal e as ove/las
non lle importan " (Xo . 10, 1213) .
· Ademais disto, coidamos
de moito interese o feito de
que cristiáns, curas, relixio sos estean morrendo, sobre
todo no Terceiro Mundo, le-

REMOENDO

vando ó lombo o alcume de
" comunistas". Algo cambiou, e dun xeito cristiana m ente significativo , cando,
coma nos me/lores tempos
da fe , os cristiáns marre n po los dereitos dos pobres. A
historia estaba afeita a ve los
morrer máis ben do la do dos
poderosos ,
con fusa mente
misturados cos seus intere-

ses.
· Finalmen te , a nasa admiración cara á Compañía de
Xesús no se u conxunto ,
Congregación re lixiosa cató lica, á que pertencían seis
dos oito asasinados; ó longo
da súa xa non curta historia.
situada semp re nos lugares
de fron teira , de con fro ntación, de conflicto . fo il/e ofre cendo á lgrexa un testemuño
estrem ecedor sob re o xeito
de ser e facer lgrexa con audacia cristiá.

O

EVANXEO

A conversión esixe cambios
(Dom . 2º de Advento . 1Ode decembro) .
"Xoan proclamaba: Convertédevos , que xa chega o
reino dos ceas ... Un ha voz clama no deserto : preparade
o camiño do Señor, endereitade os seus vieiras ... Dade
froitos dignos dunha verdadeira conversión .. . Eu bautízovos con auga para que vos convertades ... El havos
bautizar co Espíritu Santo e con lume " . (Mt. 3,1 ss ).

Falar con feitos
(Dom. 3° de Advento. 17 de decembro) .
" Xoán mandou ós seus discípulos a lle preguntar a
Xesús: -¿Es ti o que ten que vir ou esperamo s a outro?
Respondeulles Xesús: -lde e con tádelle a Xo án o qu e
estades oíndo e vendo : os cegos ven e os coxas and an ,
os leprosos fican limpos e os xo rdos oen , os marta s
resucitan e ós pobres estáselles anunci ando a Boa
Nova. ¡E ditoso quen non se escand ali ce de min! ". (Mt.
11 ,1 SS. ) .

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O BELEN DE BEGONTE, electrón ice, a carón da Nacional VI ,
camiño de Lugo é unha mostra
sobranceira de moitos " nacimentos " feítos con todo o agarimo do
mundo en parroquias e institucións da nosa terra . Aquí en Begonte, podemos contemp la r ata

as inclemencias do tempo que
axudan a arrouparnos uns ós ou tros nestas datas. Hai moitos " beléns " con tradición : o dos Franciscanos do Ferro! ; o dos Aneares
alá no cumio ; o dos creadores de
Ou rense: Baltar e Virxilio ...

CONSUMIR PRODUCTOS
GALEGOS debería ser unha "'" .......,,,_.....
inquedanza dos cidadáns nestas festas . En Francia ten mercado o " marrón glacé " ou
dulce de castaña, producido
en Ourense , así como as castañas naturais envasadas . O
O IV CONGRESO GALEGO DA
noso país proEDUCACION FISICA E O DEduce
quinPORTE terá lugar en Pontevedra
ce mil toneladías 15 e 16 de decembro . O seu
das ó ano de
obxectivo é axudar á aprendizaxe .
castañas, das
perfeccionamento e especializaque moi poución no deporte. Para inscribirse :
cas son exEscala Galega do Deporte. Edi·f iportadas
e
cio San Caetano. 15704. Santiago
elaboradas .
(Dirección Xeral da Xuventude) .

O TRIUNFO DO POBO en
Allariz coa superación
duns anos de desgoberno e inxustiza non foi
improvisado, é o froito de
moitos anos nos que colectivos como a A. D. Arnoia estiveron sensibtlizando ós seus veciños de
moitas desfeitas coma a
que está a envenenar ó Río
Arnoia.

_ ¿, ~
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O M-19 (Movimento 19 de
Abril) , un dos máis representativos da guerrilla colombiana,
quere axudar a que este Nadal
estea máis preñado de paz, e
así vai rematar con quince
anos de guerrilla, nos quemorreron máis de catro mil dos
seus militantes. Nestes días
van entregar as súas armas á
unha comisión encabezada
polo Premio Nqbel da Paz, Willy Brandt. A súa loita vai ser
daquí en diante rachar cun bipartidísmo que está xenerando moita corrupción e
morte en Colombia , convertendose nun forte partido .

?

A SOLIDARIEDADE E A
FRATERNIDADE que medran nestas datas con máis
forza nos nasos corazóns,
teñen varios rostros. Un
deles é a doación voluntaria dos nasos órganos vitais cando xa non nos fan
falla, por exemplo, os riles.
A organización Alcer está
dispbsta a informarnos sobre este particular. Chama
a .estos teléfonos: 298759
(A Coruña), 243231 (Lugo),
245536 (Ourense) e 253888
(Pontevedra).

ººººº
"FRANCESCO DE ASIS"
pasa por se-lo primeiro
creador dos "portais" ou
nacimentos. O seu amor á

"Liliana Cavani"

natureza levóuno a contemplar ó Deus nacido en
Belén, deste xeito sinxelo. .. Agora mesmo estáse a estrenar en moitos
países de _Europa outro
film sobre este santo: o
"Francesco" de Liliana Cavani, protagonizado por
Mickey Rourke, e que está
senda un "gancho" para
que moita xente se achege
ó fenómeno relixioso a través deste santo ecoloxista
e pacifista.

ººººº
JOSU MUGURUZA, o segundo á dereita, foi asasinado, poucas horas despois de entregar a acta de
diputado ó Congreso de
Madrid. Está claro que hai
grupos de xente que non
queren que se amañe o

"problema basca". Josu
viña a Madrid coa teima de
propida-la
negociación
entre ámbalas dúas partes.
A proximidade física podía
desembocar nun estudio
compartido por todos.

BRINDEMOS POLA RECONCILIACION DE EUROPA
nestas festas do Nadal e Aninovo. A alegría do encontro
entre os habitantes das dúas
Alemanias ten que contaxiar a
todos , coma a ansia da liberdade e da paz está a transfor-

OÜOÜO
-

XAQUÍN MARÍN -

-

- - - - - - - - -- - - - - - - .

A "SIV" CADA DIA MAIS
PRETO de Ferrolterra, vai supor a creación de case catrocentos postas de trabal lo en
Fene. A Sociedade Italiana do
Vidrio xa ten contratados máis

da mitade dos traballadores ,
procedentes dos despedidos
pola reconversión . A producción de vidrio plano é unha
saída a creación de industrias
alternativas ós astelei ros .

ººººº

MAIS DE CEN MARTIRES
POLA FE, nestes últimos
anos, talan da vitalidade da
nosa fe e do compromiso de
moitos cristiáns cos máis po-
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mar a vida destes mozos de
Berlín despois dunha aperta
moi esperada. Hungría, Polonia, Checoslovaquia ... , todos
suben nestas semanas ó tren
da esperanza e da solidariedade. Boas festas para todos.

bres e desvalidos. A meirande
parte en América Latina, onde
traballan case doce mil misioneiros, firmando co seu san gue a loita contra a inxustiza.

(Ven da portada)

Formulemos o noso si

Votar por ...
PorTintxu

s eleccións autonómicas están á volta da esquina. Preto de vinte candidaturas aspiran ó
apoio do electorado para acadar algún dos 75
escanos do Parlamento Galega. Hai grupos
que gastarán preto de 300 millóns en convencer ós
votantes; outros non disporán nin dun millón. Dos
vinte que compiten seguramente serán media ducia os
que obteñan resultados visibles, escanos.

A

Parte dos lectores terán xa clara a súa actitude
diante do voto. Outros terán máis dúbidas. O bo funcionamento da democracia depende moito de que os ,
votantes saiban decidir de xeito responsable , o que
empeza pola necesidade de estar ben informados. ~or
iso é moi importante que prestemos todos atenció'n á
campaña electoral. Que non se diga que non podemos
prestar un ha mínima atención a estes temas , polo feito
de que sexa a terceira votación deste ano .
Cando un partido pide o naso voto e para facer algo .
Importa, pois, que saibamos -nas súas liñas xerais- o
que pretenden os diferentes grupos. Cómpre tamén
que poidamos xulgar se o que propoñen ou prometan
está en consona ncia coque interesa ó país , coque nos
convén a nós eco que o grupo en cuestión fai noutros
ámbitos de actividade. En definitiva, que o naso voto
se defina por, en función de algo ...
Ese é o sentido da campaña electoral, tanto nos
actos que se celebran por toda Galicia , coma nos medios de comunicación, sobre todo na televisión, que
chega a todas partes, que se mete nas nasas casas.
Convén que poñamos atención ás propostas que fai
cadaquén , ás razóns que nos dá para que votemos por
el. O voto debe ser, na medida do posible, unha decisión sobre argumentos, sobre razóns, e non só unha
resposta ós sentimentos. Tamén haberá que desconfiar dos que pretendan atrae-lo noso apoio non por
méritos propios, senón meténdonos medo coas catástrofes que se derivarían do triunfo dos outros.
Manteñámo-lo noso criterio lonxe do medo; que non
nos decidamos por alguén que non nos convence ,
porque nos diga que tal outro é peor, e que un terceiro
ten menos posibilidades, menos diñeiro ou menos
forza (anque poida ter máis razón).
lso é o que algúns chaman o voto útil (desde lago
beneficioso para os que del se aproveitan). Por iso
tamén se lle chama, con propiedade , o voto do medo:
non votes por quen queiras, senón contra tal outro a
quen temes .
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1. Votamos nacionalista por unha razón de realismo,
para non ocultar a realidade. Parécenos normal, urxente e
incluso prioritario que Galicía exista políticamerite xa que
de feíto existe cultural e étnicamente como o que a Constitución chama "nacionalidade" e nós preferimos chamar
nación. Potenciar organizacíóns que desde aquí expresen,
pensen e articulen Galícia parécenos unha razón do primeiro e fundamental realismo e que nós traducimos en
nacionalismo.
Se para vostede Galicía só se pode entender como un ha
parte de España, respetamos o seu nacionalismo español
pero non o compartimos, porque para nós, sen oposición a
nada, Galicia pode entenderse desde si mesma. De aí o
naso nacionalismo galega.

2. Votamos nacionalismo por unha razón ecoloxista de
respeto á vida. Porque amamos a vida, toda vida, queremos que Galicia viva coma pobo potenciando a súa ampla
cultura e maiormente o seu idioma que é a matriz que vai
conformando o pobo. A pesar do pulo que está tendo o
galega nos medios públicos segue senda unha realidade
profundamente ameazada de desaparición a non moítos
anos vista: marren máis galega talantes que nacen, moítos
país galega talantes diríxense en castelán ós seus fil/os,
moitos mozos e nenas están crecendo en castelán aínda
cando saben tala-lo galega. Esta é un ha situación de esmorecemento ou suicidio cultural que só denuncian e queren
remediar os nac!onalístas galegas.
3. Votamos nacionalismo por unha razón democrática,
como unha maneira concreta de potenciar unha democracia que ademáis de representativa parlamentaria sexa popular, próxima á xente e sobre todo participada pala xente,
pensada por ela e non simplemente delegada. Sempre é
máis doado votar para que outros pensen e propoñan e
fagan. O nacionalismo en canto chamada a que o pobo
galega sexa protagonista do seu destino parece un camiño
máis prometedor para un estilo político que implique e
respete ás bases. E incluso para que a política se faga
menos dependente de grandes líderes que exercendo de
país ou de "santospadres " de feíto non potencien a crítica
e a participación, Todos sabemos que unha insistente presencia propagandista xunto cunha lonxanía real dá unha
coloración ideal como de héroe salvador a quen tratado de
preto sería un entre nós, aínda que fose o primeiro.
4. Votamos nacionalista por unha razón de solidartedade: esta é unha razón moi válida para nós pero circunstancial país é posible que un día Galicia deixe de ser unha
das rexións máis atrasadas de Europa. Hoxe, infelizmente,
está a cabeza de tristes estadísticas: emigración, incomunicación, paro, baixa renda etc. Votar nacionalista parécenos unha maneíra de potenciar unha voz e unha realidade
históricamente marxínada. Parécenos unha maneir-a de
exerce-la solidariedade de clase ou o apoio ó máis
desfavorecido.
5. Votamos nacionalismo por unha razón de universalismo. Coidamos que é desde o amor activo a un pobo, o
máis próximo que temas, a única maneira de aprender a
estimar e respetar tódolos pobos. Así entendido o nacionalismo é escala de universalismo do mesmo xeito que
amarse e estar en paz consigo mesmo e co próximo máis
inmediato é camiño para unhas relacións sociais positivas,
mentres que a inseguridade e o (calado ou inconsciente)
autodesprecio dan lugar a relacións de dominio ou dependencia e xamaís de fraternidade.
Esas son as nasas razón s. ¿ Cáles son as súas?

OOfSAffOUAS flfCCIONS: VOTAR GAUCIA

-

IV Asemblea de fNCRUClllADA-

Asemblea que a revista ENCRUCILLADA celebra
cada ano desde hai catro vai acadando un lugar
importante na lgrexa e a sociedade galega. Anque
os tempos non son os mesmos e os espacios tampouco , semella que veu ocupar aquel espacio de encontro
que foran os Coloquios europeos de parroquias, de tan feliz
memoria para moitos cristiáns galegas. A deste ano xuntou a
máis de duascentas persoas de variada condición , número
que sen dúbida houbera podido ser meirande de non darse a
alarmista noticia dun ciclón que ía vire non chegou , pero que
fixo quedar na casa a máTs dun. O tema era traer ó debate
cristián o desafío das próximas eleccións galegas, para o que
se contaba con dúas mesas redondas nas que debían estar
presentes tódalas forzas políticas que se presentan á
contenda.

A

·

Ignacio Ellacuria (no centro) na 11 Asemblea de " Encrucillada "

A presentación estivo a cargo de Pepe Chao, que comenzou lembrando a Ignacio Ellacuria: a súa sombra aletaba por
toda a asemblea. pois aínda parecía reoar a súa voz serea, á
vez pacífica e radical, talando da liberación no mesmo lugar
había dous anos . Os presentes gardaron un minuto de silencio "de rabia e de perdón", como invitou Chao Rego . Falou
logo da historia máis próxima do movemento cristián gafeguista, concluindo decindo que " Aceptámonos coma lgrexa
sectorial, mais non sectaria, pois anímanos a ansia de comuñón coa gran lgrexa" .

O teólogo g::ilego Xulio Lois falou do compromiso político
dos cristiáns

O teólogo galega afincado en Madrid , Xulio Lois falou brillante e claramente do compromiso político dos cristiáns,
con dúas propostas diferenciadas: 1) ¿Pode e incluso debe
influir a fe no comportamento político dos crentes? 2)
¿Como entender a natureza desa influencia? No primeiro
aspecto, tras rexeitar tanto un modelo que enfoca o problema coma dous mundos separados e sen relación, coma
un modelo que subordina un a outro , propuxo o de implicación recíproca que quere recuperar a dimensión pública da
fe . A natureza desa influencia vai polo camiño de informar e
alumar os procesos políticos desde dentro, coma unha instancia crítica e dinamizadora, aportando un talante específico de vida na honradez, a opción polos pobres ,.. .
O sociólogo santiagués Xosé Pérez Vilariño falou da sociedade galega hoxe, presentando a actual situación de Galicia
coma unha " volta a casa ": autonomía, recuperación da propia lingua, TV propia, etc.
As dúas mesas redondas do sábado contaron coa presencia dos líderes políticos galegas. Na primeira participaron
Xosé Manuel Beiras polo BNG, Xan Antón Pérez (en ausencia
de González Mari ñas) polo PNG, e Xesús Osario Peláez, candidato do CDS á presidencia; como era de supoñer o protagonismo do debate l'evouno sobretodo o verbo apaixonado
de Xosé M. Beiras, sobre todo en polémica co candidato do
CDS. Na segunda parti.ciparon Camilo Nogueira polo PSGEG, Anxo Guerreiro por EU, e Carlos Príncipe polo PSOE, que
expuxeron as súas propostas políticas sen demasiada polémica .
A asemblea tivo un emotivo remate coa eucaristía que se fixo
en memoria de Ignacio Ellacuria e os seus compañeiros
mártires.

O sociólogo Xosé Perez Vilariño que se dedica actualmente a " contar
curas e árbores "
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Victorino Pérez

A s E L E e e 1o N .S G A L
JESUS
OSORIO PELAEZ

Nado en Pontevedra no
1944. Licenciado en Medic ina e Ciruxía pala Universidade de Santiago de
Compostela. Doctor pala
u niversid ade de Granada.
A part ires de 1974 fixo
novas estudios nas universidades americanas e eu -

~
5

CAMILO NOGUEIRA
" '""'-E"RO MAN

Naceu en Vigo en 1936. Por
profesión e devoc ión é un
home li gado á economía e á
industria. Estudia Enxeñería
industrial en Bilbao e Madrid e
licénciase en Ciencias Económicas na Universidade de
Santiago. Trabal lou ata 1972
como enxeñeiro de Citroen da
que é expulsado como consecuencia da súa participación
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ropeas. Entre 1981 e 1982
exerce como catedrático
de bioquímica da facultade
de biolóxicas de Santiago
de Compostela e no 82-83
como catedrático de bioquímica da facultade de
Farmacia
da
mesma
cidade.
Osario Peláez é autor de
varios traballos científicos
e desde 1985 director do
Centro R'exional Asociado
da Universidade Nacional a
distancia
(UNED)
de
Pontevedra.
Politicamente é un achegado de novo. Tamén o seu
partido Centro Democrático e Social (C.D.S .), que
anque ten unha apreciable
presencia a nivel de estado , aínda non acadou representación en ningunha
das dúas lexislaturas gafegas transcurridas.

nas mobilizacións obreiras en
Vigo . Desde 1973 ata 1987 desenvolve a súa actividade na
empresa pública, adicado á
creación e promoción de iniciativas industriais galegas.
Publicou libros e estudios sobre da economía galega: " Población y desarrollo económico de Galicia", " O poder industrial en Galicia" e outros.
Nos anos 62-63 participa en
Madrid nos grupos que darían
orixe ás formacións políticas
de esquerda nacionalista. No
64 preside a Asociación Cultura l de Vigo , lugar de encontro
da oposic ión democrática e
nac ion alista. Actualmente é
secretario xera l de Partido Socia lista Galego-Esquerda Galega (PSG-EG). Deputado na
primeira e seg unda lexi slatura
do Parlamento de Galicia no
que salientou polo seu intenso
labor parlamentario.

11 .-.an~ 1 ANXEL GUERREIRO

en
Xermade
Nace u
(Lugo) no ano de 1945. Licenciado en Químicas pala
Universidade de Santiago
de Compostela. lniciou a
súa militancia política no
ano 1968, no partido co-

munista de España (PCE).
Dentro do partido desempeñou numerosas fu-ncións ata chegar ó cargo
que hoxe ocupa: Secretario Xeral do Partido Comunista de Galicia (PCG) .
Por mor da súa actividade política durante a dtctadura estivo na cadea en
tres ocasións. Participou
activamente na plataforma
de oposición ó franquismo. Foi elexido deputado
pala Coruña para a primeira lexislatura do Parl·amento galega. Perdeu o
escano cando tiveron lugar
as segundas eleccións co
que a súa formación política quedou sen representación. Actualmente preséntase como candidato á
presidencia da xunta encardinado nas listas da
coalición Esquerda Unida.

mericanos pola universidade
de Sta. María de la Rábida .
Pertence á Asociación Internacional de Ciencias Administrativas e preside o Instituto
Galego de Estudios Europeos
e Autonómicos .
Politicamente iniciouse no
Partido Galego lndependente ,
posteriormente
inteque
grouse na UCD . Representando á UCD foi membro da
comisión que elaborou o Estatuto de Autonomía de Galicia.
Foi tamén parlamentario nas
Cortes do Estado polo UCD .
Máis recentemente participou
na creación de Coalición Galega (CG) pola que foi candidato á presidencia da Xunta
Naceu en A Coruña no ano nas pasadas eleccións. Pouco
1944. Licenciouse en Dereito despois e por discrepancias
en 1965, pola universidade de coa parte máis conservadora
Santiago de Compostela. Aoa-. deste partido abandonou o
dou o doctorado, no 1973, na mesmo para crear o PNG (Paruniversidade autónoma de tido Nacionalista Galega) do
Madrid . No 1968, e por oposi- que agora é Secretario Xeral.
ción , faise profesor titular de Tra-lo pacto co PSOE e CG ,
Derei to Administrativo en fa- entrou a formar part e do gocultades de Dereito. Diplo- berno galego actual do que é
mado en Estud ios Hispanoa- Conselleiro da Presidencia.

PABLO GONZALEZ
MARI ÑAS

.EGAS NOME A NOME
~i;
COALICION
GALEGA

XOSE LUIS
BARREIRO RIVAS

Nado en Forcarei (Pontevedra) en 1949. Licenciado en
Ciencias Políticas e Socioloxía pola Universidade Complutense (Madrid). Posúe a ·licenciatura en Filosofía e Letras pola mesma universidade
e é diplomado polo instituto
de Ciencias da Educación.
Elexido deputado pola provincia de Pontevedra nas listas de

FERNANDO
IGNACIO

'
O

PSG·PSOE

GONZALEZ LAXE

'

' k ·. .; \.A

Nado na cidade de A Coruña
no ano 1952. Doutor en Ciencias Económicas pala Universidade de Santiago de Compostela e especialista en temas relacionados co sector
pesqueiro. Profesor na facultade de Ciencias Económicas
no Colexio Universitario de A

RlttlA -7

Alianza Popular (A.P.) ocupou
o cargo de Conselleiro da Presidencia e Vicepresidente da
Xunta. O 30 de outubro de
1986 presenta a súa demisión
xunto co resto dos conselleiros e ten lugar a xa famosa
crise do goberno que naque!
momento presidía o aliancista
Fernández Albor. Senda conselleiro da Presidencia ten lugar a creación da Radio e Televisión Galegas (RTG).
No 1987 Barreiro integrouse
en Coalición Galega (C.G .). O
seu papel foi definitivo para a
formación
da
coalición
(PSOE-CG-PNG) que formularía a moción de censura e daría orixe ó actual goberno galega do que ocupa o cargo de
Vicepresidente. No ano 88 e
tra-la denuncia presentada
por antigos compañeiros de
A.P . dimite da vicepresidencia. Celebrado o polémico xuicio , do que sae absolto, é elexido novamente secretario xe. ral de C.G.

Coruña. Foi subdirector xeral
de pesca do goberno preautonómico . Director xeral de ordenación pesqueira e relacións pesqueiras internacionais a nivel de estado. Membro do equipo negociador do
tratado de adhesión de España á Comunidade Económica Europea. Autor de varios
libros relacionados co tema
pesqueiro: " Problemas da
pesca costeira galega", "El
proceso de crecimiento del
sector pesquero español ",
" La perspectiva de los cultivos
marinos" ...
A súa actuación política comenza co ingreso no PSOE no
ano 1978. Posteriormente
exercerá como Tenente alcalde no concello Coruñés e
Portavoz parlamentario do
PSOE na cámara autonómica.
Actualmente é presidente do
partido en Galicia e Presidente do Goberno Galega
desde o ano 1987, ano en que
a coalición (PSOE-CG-PNG)
presentou a moción de censura e accedeu ó goberno da
X unta.

XOSEMANUEL
BEIRAS TORRADO

Naceu en 1936 en Santiago
de Compostela. Licenciado en
Dereito en 1957 pala universidade compostelán. Estudios
de Economía e Letras na universidade de París. Tamén en
Londres , na London School of
Economics. Profesionalmente
vencellado ó ensino universitario na rama de económicas:

MANUEL FRAGA
IRIBARNE

Naceu en 1922, en Villalba
(Lugo) . Estudiou as carreiras
de Dereito e Ciencias Políticas
e Económicas. lngresou no
carpo de Letrados das Cortes
Españolas en 1945, por oposición; na carreira diplomática
en1947.
No 1962 foi nomeado minis-

primeiro eomo catedrático de
Estrutura e institucións económicas; máis tarde (82-84)
decano da facultade de Ciencias Económicas de Santiago .
Relacionadas con esta activi dade fixo numerosas publioacións , algunha delas premio
de investigación: " El problema del desarrollo en la Galicia Rural ", " O atraso económico de Galicia ... Tamén mantén unha profusa actividade
no eido das letras como traductor de obras literarias e
como ensaísta.
De longa traxectoria política
e galeguista foi membro fundador do Partido Socialista
Galega (PSG) no ano 1963. No
1982 participa na constitución
do Bloque Nacionalista Galega (BNG) senda actualmente membro do seu consello nacional.
Foi parlamentario por esta
formación política na segunda
lexislatura do parlamento galega onde a súa figura de estu dioso se fixo popular.

tro de Información e Turismo .
En 1973 iniciouse como embaixador de España no Reino
Unido da Gran Bretaña e lrlanda do Norte. Neste cargo
mantívose ata o ano 1975. Un
mes despois comenzou a súa
andadura como Vicepresidente do goberno para Asuntos do interior e ministro da
gobernación . Ata aquí chega a
súa actuación mentres estaba
vixente o réxime franquista .
Posteriormente, na transición
(1977) , crea o partido denominado Alianza Popular (A.P .)
Partido que comeza cunha representación moi minoritaria
e que co tempo se constitúe
na primeira forza opositora
anque con fortes tensións internas que recortan o seu liderazgo social.
No 1989, Alianza Popular e
algunhas outras posibilidades
políticas sen partido , fundan o
Partido Popular de quen é
Presidente Manuel Fraga.
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O CAMPO

As VI Xornadas Agrarias
os pasados días 17, 18, 19 de novembro, do ano en
curso celebráronse na escota de capacitación Agraria de Sergude (Boqueixón), lugar situado perta de
Santiago, as VI Xornadas Agrarias Galegas, que veñen senda ·a continuación dun proceso iniciado hai sete anos
cando se tiveron as 1, en Santiago, continuándose as seguintes edicións en Lugo, A Coruña, Ourense e Poio (Pontevedra), cunha breve interrupción dun ano, en parte debido ó
esgotamento momentáneo dos temas a tratar, e tamén pota
renovación parcial do comité organizador.

N

VIXORNADAS
AGRARIAS GALEGAS
17,18,19 Novembro 1989
ESCOLA DE CAPACITACIÓN AGRARIA
SERGUDE (BOQUEIXÓN}

As Xornadas lugar para o
encontro aberto.
Na presente edición o
comité organizador decidiu que tivesen un carácter
xeral, esto é que non fosen
monográficas e que, como
vén sen do habitual, todo
aquel interesado en expoñer algún tema relaci-onado co sector Agrario Galega puidese facelo con total liberdade e segundo as
súas preferencias. Cómpre
sinalar unha vez máis que
. as Xornadas Agrarias Ga~e-
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gas pretenden ser coma
sempre un lugar de encontro de todo o Sector, técnicos, labregos, estudiantes
e simples persoas que teñen algunha ligazón sentimental coa agricultura.
Debido ó carácter xeral
da convocatoria os temas
tratados foron de moi diversa índole tales como:
- Modificación dos solos de invernadeiros polo
cultivo do caravel, primeiros datos.
- Introducción ó est-udio dos solos do viñedo en

Galicia.
- Aptitude agronómica
do municipio de Ferreira e
Serrado xistral.
- Potencial vitícola da
comarca do U l la.
Foron presentadas as
anteriores comunicacións
por diferentes autores,
centrándose no tema dos
solos e das súas modifioacións e utilizacións.

Cooperativismo e cultivos
alternativos
O Enxeñeiro Agrónomo
Portugués Artur da Silva
Poco, falou da Agricultura
do futuro, facendo especial fincapé en que no futuro será preciso talar máis
do desenvolvemento rural
ca do desenvolvemento
propiamente agrícola.
O Sábado 18 houbo oatro comunicacións adioadas ·á problemática do
Cooperativismo en Galicia,
protagonizadas en grande
parte por membros de
AGACA, e outras catre que
trataron sobre os chamados cultivos alternativos, O
Caravel e as súas enfermidades, a lombricultura en
Galicia, que ten uns resultados decepcionantes en
canto á comercialización
do producto final (humus).
O cultivo do Amorodo
(fresa) brillantemente exposto polo enxeñeiro Agricola X. A. Meixide, e sobre
o porvir da micoloxía en
Galicia sobre todo en
canto á súa relación coa
producción forestal.

De todo un pouco, pero ...
con xeito.
O mesmo sábado pola
tarde houbo unha primeira
tanda de comunicacións
sobre "factores que determinan a modernización da
Agricultura en Galicia segundo os vendedores de
Maquinaria" Por C. López
Garrido. Unha análise por-

menorizada da economía
da producción ovina en
Galicia. Control sanitario
nas explotacións con producción de queixo artesanal e de derivados lácteos,
e por último dúas exposicións sobre presente e f.utu ro do Sector do visón en
Galicia, así como da problemática da súa comercialización, sector que se
atopa nun dos momentos
máis delicados da súa historia e que pode desaparecer proximamente se alguén non toma medidas
enérxicas que o remedien.
Tamén se presentaron
outras cinco ponencias sobre as posibilidades de exportación da flor, evolHción e perspectivas dos i-nvestimentos
no
sector
agroindustrial galega , po tencial do cultivo da n-0 gueira e do castiñeiro , nos
seus aspectos forestal e
frutal. O cancro americano
unha nova doenza nos castiñeiros galegas e por último unha comunicación
sobre a Análise da estructura do sector de pasta e
papel e implicacións para
Galicia.
As xornadas remataron
cunha ampla mesa redonda sobre incendios forestais vista desde diferentes ópticas, o oficial (representantes da Xunta) Ecol-0xista (ADEGA) e afectados
(Alcalde de Camota).

Conclusión:
Noto use
nestas últimas xornadas a
participación dun número
moi
importante,
case
maioritario, de persoas
que non o fixeran nas anteriores tanto simples asistentes coma ponentes, podéndose destaca-la alta
calidade
dos
traballos
. aportados, así como a daridade e concisión nas expos1c1ons,
acontecen do
algo moi parecido en canto
ás preguntas efectuadas
nos
coloquios
polos
asistentes.
Eloi Villada Legaspi
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CONTRIBUCIÓN DO GRUPO
AR GADE L
Á PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA GALEGA AO TRAVÉS DE

@?) Ediciós do Castro DURANTE o ANO 19s9
Publicaciós do Seminario de Estudos
Galegas.
Área Xeoloxía:

c. Rodríguez Fer. ANTONIO MACHADO E GALICIA
Miguel Anxo Arauxo. ESCRITOS PASTORAIS.
).L. Meilán Gil.GALICIASIEMPRE.

CADERNOS DO LABORATORIO XEOLÓXICO DE LAXE.

Revistas

N° 13 e 14

Varios. GALLAECIA. Nº 9/10, 11
Varios. LUZES DE GALIZA. Nº 13

Área Ciencias Agrarias:
Sande y Lago. COMPENDIO DE ALBEYTERÍA. (edición
facsimilar)

Área Ciencias Mariñas:
TECNOLOXÍA DO CULTIVO DO RODABALLO
LAS PURGAS DE MAR COMO FENÓMENO NATURAL.
LAS MAREAS ROJAS

Grupo interdisciplinar sobre a historia das
Ciencias e das Técnicas:
Varios . INGENIUM
Meijide Pardo. EL CIÉNTIFICO FERNÁNDEZ TABOADA
(1776-1841)
Fraga/Varela/Costas. AS INVESTIGACIÓNS MICROGRÁFICA~ DE ERNESTO CABALLERO (1858-1935)

Serie Documentos
Manuel Caamaño. SOBRE GALICIA COMO
RESPONSABILIDADE.
E.González López. MEMORIAS DE UN DIPUTADO DE
LAS CORTES DE LA REPÚBLICA(l931-1938)
e.Naranjo Orovio. DELCAMPOALABODEGA
Luis Moure Mariño. LA GENERACIÓN DEL 36.
MEMORIAS DE SALAMANCA Y BURGOS
Lino Braxe y Xavier Seoane. VERSIÓN GALEGA DA
AUDICIÓN RADIAL DE LUIS SEOANE 4<GALICIA EMIGRANTE».
Santiago Álvarez. LOS COMISARIOS POLÍTICOS EN EL
EJÉRCITO POPULAR DE LA REPÚBLICA
Bernardo Máiz. MEMORIA-CATÁLOGO DE PUBLICA·
CIÓNS GALEGAS ANTIFRANQUISTAS
Salvador Etchaverría. ECLIPSE DE ESPAÑA
Basilio Álvarez . ESPAÑA, EN CRISOL. (edición de
l.A.Durán)
lsaura Varela . LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO. (19001936)
Luis Manteiga. LUGARES y CAMINOS
Herminio Barreiro. LORENZO LUZURRIAGA y LA
RENOVACIÓN
Bieito Cupeiro. A GALIZA DE ALÉN MAR
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Narrativa , Poesía, Teatro, Ensaio,
Arte
Varios. PREMIOS PEDRÓN DE OURO 1987
Luis Maure Mariño. EL PLEITO
Otilia Seijas. VIUDAS DE VIVOS
Daniel Cortezón. CASTELAO ou A p AIXÓN DE GALIZA
Carlos Jerez Ferrán. EL EXPRESIONISMO EN VALLE. INCLÁN
Rodolfo Alonso. LITURGIAS DE UNA LENGUA
Luis Seoane. HOMENAJE A .LA TORRE DE HÉRCULES
<edición facsimilar).
J.A . . Tarrío Fernández. CULTURA, EDUCACIÓN E
TRADICIÓNS POPULARES EN GALICIA
X.Chao Rego. A COUSA PRINCIPIOUEN GALILEA.
X. Filgueira Valverde. v ADRAL
R. Carvalho Calero. ESTUDOS E ENSAIOS SOBRE
LITERATURA GALEGA
J.A. Fernández de Rota. LENÓUA y CULTURA.
APROXIMACIÓN DESDE UNA SEMÁNTICA ANTROPOLÓGICA.
Concha Blanco. o NOSO PEPE
Luis Iglesias de Souza. AS ALAUDAS DO MENCER
Andrés Mosquera. FELIPE BELLO PIÑEIRO. (1886-1952)
X. Fariña Jamardo. GOLFARÓNS DE SANGUE
M. Barro Quelle. SAN CIPRIÁN, PARROQUIA DE
LIEIRO
Castelo Santaballa. TEMAS DE QUÍMICA
Carmen López. EN EL PAÍS DE LA NIEBLA
Xavier Seoane IDENTIDADE E CONVULSIÓN
Concha Blanco. CONTOS PRA ESCOLA.
Varios. EDUCACIÓN E SOCIEDADE EN OURENSE

E entre as múltiples reediciós destaca a décimo
quinta edición de MEMORIAS DUN NENO LABREGO
que completou unha tirada de 150.000 exemplares
dun so título.

PREPARANDO O
PORFÓRA
·A reunión familiar no fogar
No seu proxecto Deus dispuxo
que Xesús nacera no seo dunha familia, comunidade estable.
A reunión da familia estes días

· Tarxetas do Nadal, enviadas ou

nun mesmo fogar é unha expresión

recibidas . Manifestan a cercanía no

e afirmación do grupo familiar .

pensamento e no corazón , daqueles
seres benqueridos dos que se está

· Poñe-lo nacemento ou belén no

lonxe.

fogar

Xesús veu cinguir a tódolos ho-

Un costume moi antergo, de varios séculas de existencia. Remón-

mes nun só pobo : o Pobo de Oeus. O

tase ós tempos de S. Francisco de

feito de " felicita-las pascoas " de

Asís.

palabra .

Expresión visible que nos

quere axudar a interiorizar e vivir o
grande " misterio" que celebramos:
Deus achegase tanto , que se fai un
de nós. Enmanuel: "Oeus connosco"

· A árbore do Nadal. Símbolo de
Xesús
Costume anterga dos países do

Mesmo semella que teñen vida ,
que teñen luz. Xesús dixo: "Eu son a

semella que a natureza está toda
morta. As árbores, ergueitas entre a
neve, amosan a súa vida. Xesús
dixo: "Eu son a Vida".

· Adornos: luces de cores, boliñas

Expresión externa de desexarl le a

camiño da Humanidade. E dende

un para el e para os seus familiares ,

hai XX seculos, segue a ser punto de

o mellor. E non hai nada mellor que

referencia para millóns de persoas

" o paso" ou " a presencia " de Deus

no mundo.

nas súas vidas.
Mais facer soamente estas cau-

· Panxoliñas, villancicos
Cantigas propias deste tempo.

sas, é quedar ás portas da celebración cristiá do Nadal do Señor.

Non hai festa onde non haxa: canto ,
música, ledicia compartida. Exteriorizamos por medio delas , o contento
e a ledicia do acontecemento daquel primeiro momento de Deus
feito home.

· Turróns e outras lambetadas.
Alimentos gratos ó paladar, que
dan gusto. Din relación á dozura do
que celebramos.
Xesús veu para salvar, non para
condenar.

Tróuxonos

unha Boa

Nova: " Oeus vos quer". Anuncio-unos que Deus ten un posta para nós
a caron del no Reino.
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Señor.

luz do mundo". El veu para al u mear o

norde de Europa. Alí onde neste
tempo todo está cuberto pola neve

· Pascoa significa: o paso do

Vicente Cerdeiriña

Os nosos lugares--------

Buzón----------------------------

Santa ·M arta de Ortigueira
nha das vilas de
mei rancie personalidade da costa
norte
coruñesa.
Son moi abondosos os
achádegos prehistóricos,
precélticos , celtas e de
épocas posteriores.
Ortigueira mantén o título de vi la desde o século
'XII l. Escomeza a súa h istoria cun privilexio concedido polo "rei sabio" Alfonso X, que lle concedeu
no 1238 a categoría de
porto e vila realenga. Sancho IV confirmou o decreto , prometéndolle que
non tería mais señor ca "El
Rei ". Con todo, no século
XV, Xoán 11 de Castela concedeulle o título de conde
de Santa Marta de Ortig uei ra a Diego Pérez de
Sarmiento. Pasou lago,
mediante enlaces matrimoniais, a formar parte do
marquesado de Astorga,
ata a abolición dos señoríos ho ano 1812.
Ademais dunha historia
tan preñada de "realezas",

ORTIGUEIRA

U

Ortigueira foi e segue a ser
un lugar privilexiado pala
natureza: ría, praias e amplos e sombrexados lugares para o lecer e descanso.
Máis aló do concello, os
fillos de Ortigueira deixaron unha fonda pegada da
súa presencia en terras de
Cuba e out ros países americanos, onde formaron
frecuentes e numerosas
agrupacións culturais e de
axuda mutua.

Escribe a
Victorino Pérez Prieto
27870 - XOVE (Lugo)

Familia

Facemos festa ·

n colexios , asociacións e
parroquias os nenas preparan as panxoliñas e os nacementos. Adornan os lugares ou

E
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ensaian unha representación teatral. Tamén nas casas anímaselles
para que cando estea a familia reunida digan versos e amasen as

súas habilidades. ¿Por qué non
seguí-los maiores o seu exemplo? .
Pódenos facer ben o avivecer i l·usións que traían algo de novidade á
vida diaria. Seguro que máis de un
sorpréndese da súa habilidade para
modelar en barro ou plastilina figuriñas do nacemento, ou das ideas
que ten para poñer pequenos adornos na casa. Recupera-lo gusto por
xuntarse para cantar ou para facer
teatro e ¡disfrazarse! ·Recitar ou contar un canto, e os máis animados
incluso danzar. ¡Quen me dese ve-la
cara de admiración e ledicia dos nenas!. Tamén en pasar ben as festas
vale aquelo de predicar co exemplo.

ººººº

Benvido fpi. Benvido Bias

Tamén Juan Olvido, que
non atopa o xeito de lembrarse das causas e Triqui
e máis Coco ...
Pero sobre todo volven
EPI e BLAS para amasarnos como é que se pode
chegar a ser amigos. Entrar da man deles no
mundo dos números, as
cores, as formas, no baño
da noite, o paseo da tarde,
o xantar ou o patio do
colexio.

outra volta, con- liña. Draco aquel conde
nosco, _ ~s vellos . arrodeado sempre de morcegos. A rá Gustavo, o recompane1ros:
•
Draco , Caponata, porteiro máis falangueiro
Gustavo . Caponata é a ga- de todo "Barrio Sésamo".

Certo é que o seu mundo
está moi alonxado do
noso. E sen embargo
nunca poidemos esquencernos deles, da súa tenrura, das súas voces inimitables, da súa simpática in-

xenuidade. Quizais porque
a linguaxe de nenas e nenas é universal e os mesmos adultos ternos certa
señardade dese entendemento sinxelo coas causas
e coas persoas.
Epi e Bias talan hoxe en
castelán (TVE 1 ás 6 da
tarde).
Quizais
mana,
oxalá, talen tamén na lingua do país. Anque non talasen entenderiámolos. Os
seus
sentimentos
son
universais.
Benvido
Bias

Benvido

Epi ,

ººººº
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Cómpre adiviña-lo valor
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almira de Xusto mercara un coche moi fermoso e
como non tiña o permiso para o guiar dispuxo ir á
Coruña para quitalo.
O enxeñeiro que a estaba examinando amostroulle un papel cun redondel que dicía: "prohibido el paso de bicicletas".
Entón foi cando o examinador lle preguntou :
- Señora, se vostede vai no seu coche e encontra este
disco ¿que fai?
- Parar.
. - Non, señora
- ¿E lago vostede que quere?. ¿que eu meta o meu cóchiño novo por onde non poden pasa-las bicicletas para
raialo todo?
(Recollido na Ponte do Porto - Camariñas)
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de cada froita para que nos
dea o resultado que se i·ndica.

Irnos dar algunha
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pista:
· As cereixas valen nove
puntos .
·A sandía dous puntos .
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Xa vai ben de perífrases
"Miña nai como é tan pobre/
cando non ten que me dar (e)/
éncheme a cara de bicos/ e
despois rompe a chorar (e)".
Cantiga galega que nos amasa
unha fermo.sa perífrase chamada incoativa, porque incoa
ou principia algo. Hai unhas
cantas perJfrases que indican o
comezo dun proceso. Se eu
digo que "o meu amigo deu en
berrar máis da canta", indicó
que se botou a berrar, ou que
empezou a berrar, ou mesmo
que se puxo a berrar; todas elas
son perífrases incoativas.
Hai outras que, polo corítrar.io, son terminativas, por exemplo se digo que co tempo chegou a saberse quen foron os
asasinos do xesuíta Ignacio
Ellacuría e compañeiros mártires , daquela estoume a un proceso que chegou ó seu término. E se afirmo que isa de
que "todo o oculto ha chegar a
sa berse", estoume referindo a
un proceso que se achega ó

final, ademais de que é unha
frase evanxélica. Porque, en
realidade, ó final, vén a saberse
todo, esperemos.
En realidade tamén hai perífrases pasivas, co verbo ser +
participio. A voz pasiva -na que
o suxeito da acción verbal non
coincide co axente- é moi
pouco empregada na fala, algo
máis en literatura. Se digo que
estas patacas taran fritidas pala
miña irmá, o suxeito verbal -as ·
patacas- non cadra co axente,
que é quen frite as patacas.
E máis nada. Levamos xa varias semanas alternando a análise das perífrases ve,rbais con
outros detalles referidos ó ~é
xico galega. Eu supoño que
para moitos lectores o asunto
resultaría máis difíGil e ab·urrido, pero pensei que cumpría
facelo. En realidade, despois
de que esta sección de "A fala é
camiño" leva tanto tempo aparecendo, eu sigo a me preguntar se paga a pena continuar.
Cando cansedes, avisádeme,
por favor.

Neste tempo estalan novas
e hai moito que contar
desde a beira do ateísmo
ata o centro do altar.
Principiando polo sacro
a noticia hoxe en día
é a marte martirial
de Ignacio Ellacuría.
A revista Encruci//ada
na súa cuarta asemblea
fíxo/le unha homenaxe
de laios e bágoas chea.
E, talando da asemb/ea,
foi gran acontecemento;
reuníu máis de douscentos:
todo o mundo moi contento.
Dándolle a volta á folla:
é algo moi pracenteiro
todo o que está pasando
trato telón de aceiro.

O que sucede en Berlín
non vos é causa de coña:
tras anos de dictadura
cae o muro de vergoña .
Xa non todo ha ser igual
e a causa vai vento en popa,
e está preñe de esperanza
o ventre da nasa Europa .
Marre Dolores lbárruri,
mu/fer ordinaria
e media España chora
a marte de Pasionaria.

Podía ser unha pista de eros, pero
nono é.
Podía ser unha antiga corredoira galega, pero non o é. Adoitaban ser máis
fermosas, máis poéticas tamén .

É, nin máis nin menos, unha carretera asfaltada -nin das me/lores, xaora,
nin das peores- convertida nun /ameira/
por obra e gracia dun alcalde que que re
gañar votos na derradeira hora, engaio/ando ó personal con caramelos electorais . Non importa que sexa inverno,
non importa que as máquinas da Excelentísima Diputación se cho,nten nas
cunetas, e que a vía pública quede
impracticable.
Pasou en Abadín, en Muros, en
Lugo, en Carbal/o, en ca/quera conce1/o desta gloriosa Galicia.
Algún
día,
posiblemente
esperemos-, estas tácticas tan ve/las
como políticamente indecentes, terán a
súa fin.
.

M.R.

