
REVISTA 

QUINCENAL 

O 
día 7 de setembro o Senado do Es

tado Español rexeítou a petición de 
reforma do "/ Plan General de Carre
teras". Neste "/Plan General de Ca-

1 rreteras" proxéctase a construcción das auto
vías que unen a meseta con Galícia para o ano 
1994. 

Xa haí máís de tres anos os grupos naciona
listas galegas víñan reivindicando a construc
ción urxente destas autovías. Esta reivindica
ción foi sempre desbotada polo PSOE e tardía-

. mente asumida polo PP. ~ 
Foí este partido, o PP, quen o pasado día 7 ' 

presentou no Senado a petición de reforma do 
"/ Plan de Carreteras" coa ·idea de que se 
adíantase a construcción das autovías de xeíto 
que estivesen rematadas para o ano 1993. Os 
socialistas anularon esta petición votando en 
contra da mesma (123 votos negativos contra 
89 positivos). Maís antes de votar quíxeron 
refresca-la memoria do PP. Relembráronlles 
que cando o "/ Plan General de Carreteras" 
tora presentado no Parlamento español, o 
mesmo PP votara ó seu favor. E que uníca- · 
mente cando Fraga gañou as eleccíóns gale
gas, acordaron, un tanto apresuradamente, 
que a construcción das autovías había que 
apura/a. 

Cómpre relembrarlle ós socialistas que un ha 
actuación equivocada do Sr. Fraga, non é ra
zón de abando para condenar un país a un 
atraso máís grande do que xa soporta. Cómpre 
rélembrarl/e ó Sr. Fraga que as necesidades de 
Galicía deben estar sempre presentes na me
moria dun político cando se goberna e cando 
non se goberna. · 

Maís finalmente, o día 1 O houbo acordo entre 
PSOE e PP. Unha decepcionante solución a 
medías que intenta contentar políticamente ós 
dous partidos, de xeíto que ningún deles 
quede en evidencia; pero que supón escasí
sima mellaría sobre do que estaba antano 
proxectado . 

. A construcción comenzarase no 93 para fi
nalizar no 95. As datas seguen a ser moí tardías 
como xa manifestaron os grupos nacionalistas 
e tamen os organizacións empresariais gale
gas pouco despois de saberse o acordo final. 

Ademáis delo, e tendo en canta experien
cias anteriores, moi poucas son os que eren 
seriamente que en 2 anos as autovías estean 
finalizadas. Por enriba contradicese a decisión 
maioritaria do parlamento galega que solicitaba 
o remate das autovías para o 93. 

Todo soa a que PP e PSOE utilizasen o pro
blema das autovíélS como unha traca electoral. 
No fondo, a ningún dos 21/es preocupan cabal
mente o grave aíl/amento comunicativo de 
Galicia. 

¡Eu das palabras non me queíxo, pero dos 
feítos ... !. 



i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

.m an con .man inxertandoa entre os veciño~ 

i mos facendo outra historia. 
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lmos renovar IRIMIA 

Diante da boa marcha da revista, precisa
mos dunha ampliación da mesa de redacción 
e colaboradores de IRIMIA. 

As esixencias informativas son maiores e 
teimamos por unha mellara nos servicios de 
redacción que acompañen axeitadamente a 
expansión da revista. 

En acordo coa nasa tradición de apertura e 
participación, invitamos a tódolos interesa
dos a asistirá xunta que estudiará este tema. 

Data: 21 de setembro. 
Hora: 5 da tarde 
Lugar: Cooperativa " Millo. Verde". So

campo 17 - CAMBRE (A Coruña). 
Telf. 981 - 675205 
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Daniel López Muñoz 

O calado alumar do vagalume 

D on Ramón Piñeiro 
morreu o vagalume 
da nosa cultura. 

A súa persoa e a súa histo
ria foron o centro de duras 
liortas. Tivo críticos airados, 
duros e cheos de razóns. Re
cibiu alcumes nada garimo
sos, foi tratado en diversos si
tios de traidor, arribista epa
rásito do poder e, en definitiva 
houbo quen se empeñou en 
facelo responsable do fracaso 
do nacionalismo en Galicia. 

Pero as razóns contunden
tes e as verdades como puños 
non adoitan amigar ben coa 
razón e a xustiza sabia. Coñe
cendo persoalmente a D. Ra
món, aló humildosamente 

· agachado tralos seus lentes, a 
un se lle esvaían os contun
Ctentes argumentos dos seus 

uíces. 

E el era polo talante do vello 
galeguista. Un talante acolle
dor, próximo, cunha modestia 

Laguna 

natural, algo realmente pa
sado de moda. Estaba moi 
lonxe de situarse á altura dos 
seus críticos, de encumiarse 
como señor e xuíz da Historia. 
E xusto por iso saía ben pa
rado de tan duras condeas: 
nunca falaba como quen po
suía a verdade. 

O traballo de Ramón Piñeiro 
non procurou a brillantez, nin 
o autobombo, nin a calor das 
masas populares. Era o traba
llo calado do vagalume entre 
as silveiras, estando aí, per
manecendo acéso. 

Seica hai un mito africano 
que afirma que os vagalumes 
van polas noites sementando 
de pinguiñas de rosada as fo
llas das acacias, para que, ó 
mencer, aparezan vestidas ta
mén con luminosas bagoiñas 
de luz. Dende a súa vocación 
de vagalume D. Ramón se
mentou de pequenas luces a 
longa noite de pedra, aínda 
que tomase decisións equivo
cadas. 



BOA NOVA , 

As cousas grandes de Deus 

¿11 haberá algo grande de Deus neste boureo de xentes que 
van e veñen ós santuarios galegos? 

Galicia está chea de santua
. ríos, onde cada ano se celebran 
romarías ben sonadas. Hai 
pouco, o 8 de setembro, cele-

brouse a XIII Romaxe de Crentes 
Galegas; ne/a non se venera 
santo ningún; tampouco non ten 
lugar fixo; hónrase nesta Ro-

PALABRAS DE J:GREXA 

Os perigos do culto 

"No campo relixioso, en relación co descubrimento 
do humano, en toda a mensaxe e en toda a actuación 
sobre Cristo Xesús repítense vellos esquemas intimistas 
e individualistas de vida espiritual por unha banda, e, 
pela outra, unha acentuación do culto elevándoo a 
un ha dignidade de absoluto e intocable. O que se atopa 
baleiro de humanidade, o que ten sobre a súa concien
cia graves omisións en canto ó amor ós demais nas súas 
relacións, debe encher este baleiro co símbolo, é dicir, 
coa idolatría. 

No mundo relixioso pásaselle a Deus todo o peso das 
fallidas relacións coa xente. Xesús viuno claro e denun
ciouno con forza: Pero vós dicides: se Ún lle di ó seu pai 
ou á súa mai: todo aquelo coque eu che podería axudar 
é ofret9., xa non lle deixades facer nada polo seu pai ou 
pela súa mai, anulando así a palabra de Deus pola vosa 
tradición; e facedes moitas cousas máis semellantes a 
estas (Me. 7, 11-13). 

O que non chega a asumir todo o senso da liturxia e o 
fondo senso do sacrificio, que é apertura ós outros, 
péchase no culto e nas súas formas e deféndeo coma un 
valor en si mesmo. Non se deixa levar pola corrente de 
amor ós demais". 

(A. Paoli, El grito de la tierra, Sígueme, Salamanca, 1977, 31-32). 
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maxe de Crentes Ga/egps a tó
dolos que queren ser bos cris
tiáns amando e servindo en 
carpo e alma á nasa Terra, Gali
cia, e á -xente que vive ne/a; e 
pídese o espírito bo, humilde, 
san e va/ente, para poder tace/o 
dun xeito sincero e fiel. 

Diciamos no anterior número 
de IRIMIA, nesta mesma páxina, 
que anunciar un ha Boa Nova era 
descubrir e proclama-las causas 
grandes que Deus fai na nasa 
historia presente. ¿// haberá algo 
grande de Oeus neste boureo de 
xentes que van e veñen ós san
tuarios galegas?. Que cada quen 
tente contestar a esta pregunta, 
e por si mesmo enxuíce a causa, 
sabendo que a experiencia cris
tiá nos vai dando unhas pistas 
par~ saber facer en por nós este 
necesario aclaramento: 

•Onde se recibe o perdón dos 
pecados e se aprende a perdoar, 
alí está Oeus. 

• Onde anda un pobre, doído 

Manolo Regal/Ramón Raña 

no carpo ou ·na alma, alí está 
Oeus. 

• Onde se fai presente un pobo 
esquecido, tripada, desampa
rado, alí está Oeus. 

• Onde se lle pon freo ó sufri
mento da xente e dos pobos, alí 
está Oeus. 

• Onde a xente se ve libre dos 
medos, a/í anda Oeus. 

• Onde as persoas aprenden a 
responsabilizarse de si mesmo, 
da súa saúde, do seu trabal/o, do 
seu gando, do seu pobo, alí anda 
Oeus. 

• Onde se aprende a facerse 
solidario e responsable do sufri
mento do pobre, alí anda Oeus. 

• Onde un recupera o senti
mento de valoración de si 
mesmo, do seu, da súa tala, da 
súa historia, alí anda Oeus. 

•Onde abonda a unión, o hu
mor e a alegría, alí anda Oeus. 

• En definitiva, onde medra a 
fe, o amor e a esperanza, alí ahda 
Oeus, e as súas causas grandes. 

REMOENDO O EVANXEO 

Domingo 25 do tempo ordinario (A): Mt. 20,1-16 
Domingo 26 do tempo ordinario (A): Mt 21,28-32. 

"Así, pois, dese mesmo xeito, os últimos serán os 
primeiros, e os primeiros serán os últimos" (Mt. 20, 16). 

O que queira ser primeiro 

Que amémo-lo teu estilo, 
meu Xesús, mestre e señor; 
que querendo ser primeiro, 
me faga eu servidor; 
pois ti, con seres amo 
do ceo e da terra toda, 
entregáche-la túa vida 
ós pequenos en gran loita. 

Que sexa esta lgrexa nosa 
toda ela servidora, 
que non se afaga ós exemplos 
dos que nos rexen na historia, 
que medre servindo ó débil 
agachándose gozosa 
entre os rostros e as manei r~s 
dos que na vida non con tan. 

lgrexa pobre dos pobres, 
toda ela de Xesús, 
pasando polos seus tragos, 
sufrindo marte de cruz, 
abusada, violada, 
ignorada, sen máis luz 
que a luz que amence diario 
do rostro de Deus en cruz. 



A PENEIRA 

A MADEIRA galega segue a 
ser unha das bazas económi
cas máis importantes do país, 
a pesares do lume e da falla 
dunha politica forestal axei
tada: máis de seiscentas mil 

toneladas produciron as cor
tas de madeira nos tres pri
meiros meses deste ano, a 
meirande parte nas provincias 
de Coruña e Lugo. 

OS ACCIDENTES NA 
CONSTRUCCION seguen a 
medrar por estos lares. Un 
dezanove por cento no que 
vai de ano de aumento, sen 
que se faga nada por vixilar 
as condicións de traballo e 
mesmo a saude dos obrei
ros. 

A TVG ACADA O PRIMEIRO 

POSTO, xunto coas outras te

levisións autonómicas nas re

transmisións deportivas; non 

só as da Liga e Copa do fútbol 
español, tamén a Liga A. C. B. 

de Baloncesto, Copas de Eu

ropa, Masters de Tenis, etc. 

Con catro unidades móbiles, a 
tele galega fixo catrocentas 

cincoenta retransmisións de

portivas no ano oitenta e nove. 

A Federación de Televisións 

Autonómicas gañóu a partida 
a televisión española. 

Alfonso Blanco Torrado 

O DEPORTE ESCOLAR 
segue relegado nos plans 
do novo curso, mentres se 
gastan centos de millóns 
en convenios con federa
cións e en facer imaxe da 
Xunta a costa da aprendi
zaxe dos deportes. Men
tres tanto nas escalas se
gue sen haber unha prác
tica deportiva, e a Xunta 
empéñase en facer propa
ganda .. O Director Xeral de 
Deportes é Cesar Lendoiro 
que é asemade Presidente 
do Deportivo e do Liceo de 
Tenis. 

f rei Antonio de Guevara. Un hispo galega, Que talaba en galega, hai xa 400 anos 
os comezos deste 
mes de setembro ce
lebráronse en Mon
doñedo, no Semina-

rio de Santa Catalina, os/// En
contros Literarios da Asocia
ción de Amigos da Cidade de 
Mondoñedo, q.ue este ano ser
vi ron de homenaxe e divulga
ción · da figura e da obra dun 
dos meirandes homes quepa-

. saron por esta cidade lu
guesa: Frei Antonio de Gue
vará; franciscano, que foi 
bispo da diócese mindoniense · 
entre 1537e1545. 

Frei Antonio de Guevara 
(1480-1545) pasou á historia 
coma un magnífico e prolíficó 
escritor, moi coñecido na Eu- · 
ropa do seu tempo, non só po
los seus libros -que acadarón 
gran difusión-, senón tamén 
por ser cronista oficial do em
perador Carlos V e a súa 
Corte. Entre os seus libros -
dos que se cantan máis de 625 

edicións- destacan "Menos
precio de la Corte y alabanza 
de la aldea" e "Libro Aureo". 

Pero Frei Antonio non só foi 
un gran escritor, senón tamén 
un bo pastor diocesano que 
visitou en tres ocasións o 

O labor literario de Frei A. de 
Guevara foi enorme. Esta home
naxe serviu para poder ollar 
unha magnifica exposición da 
súa obra. 

vasto territorio da súa diócese 
de Mondoñedo (a pesar dos 
cativos medios de .despraza
mento daquela) e convocou 
tres sínodos ou asembleas xe
rais ·dioc;;esanas de grande 
froito para a diócese (1538, 

1540, 1541); todo isto no curto 
espacio de sete anos que du
rou a súa estancia en Mondo
ñedo. Pero o que é máis im
portante, é que foi un bispo 

' que amou ó seu pobo, fronte ó 
absentismo e deixamento dos 
bispos de Galicia no seu 
tempo, a meirande parte ex
tranxeiros de nacemento e 
sentemento. Un escritor con
temporáneo del', no século 
XVI, escribía: "¡Canto amaba á 
xente humilde e como se co
municaba con ela na lingua 
galega!" (Sanz del Castillo) . 

Frei Antonio non era galega, 
senón cántabro -de Treceño-, 
e estudiara en Alcalá de Hena
res (Madrid), profesando 
como franciscano en Vallado
lid. Mais soubo ache.garse á 
realidade fonda do seu pobo, 
mesmo na súa entraña: a lin
gua. Sen dúbida un exemplo a 
imitar polos seus sucesores. 

Victorino Pérez 



NON. . TODALA$ CULPAS 
SON DE SADDAM HUSSEIN, e 
men·os as da desaceleración 
da actividade económica es
'pañola; que obedece ó fra
caso dun modelo de econo
mía do Estado."A concertación 

social está en peligro, porque 
unha vez máis queren que se
xan as clases sociais máis bai
xas as que paguen os platos 
rotos da ineficacia dos politi
ces e da gran patronal. 

ººººº 

U.N NOVO CURSO ven de do ensino segue a ser floxa, e 
escomezar nos dous mil dous- mentres hai unhos sete mil ne
centos dezasete centros do nos menos matriculados, hai 
primeiro ensiho que hai en aulas con excesivo número de 
Galicia. Catrocentos vinteún alumnos e poucos profesores. 
mil rapaces enfrántanse cada Así no ensino público de Lugo 
mañan a novas retos, quizáis desapareceron inxustamente 
para_ moitos alguhha frustra- unhas mil plazas de ensinan
ción, pois as· circunstancias tes por orde da Consellería. 

ººººº 

AS MAREAS VERMELLAS chegan, derivadas da desfo
voltaron a dala alarma nos ul- restación dos incendios; ta
tfmos meses, bloqueando a mén é perxudicial o exceso de 
comercialización de - mexi- bateas que hai nas nosas rias, 
lóns. Unha das causas princi- e mesmo o moito calor deste 
país é a contaminación, por verán. 
exemplo as riadas de terra quEtlOoOo 

O CONSELLO DA XUVEN
TUDE GALEGA bota a andar, e 
para preparar varias iniciati
vas para os vindeiros meses 
convoca a unha xuntanza de 
mozos e animadores para o 
día vintedous. Oeste xeito pre-

- pararase o Encentro de Aso-
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ciacións Xuvenís, que-terá lu
gar en outubro, as Xornadas 
das Casas de Xuventude pre-

. vistas para novembro. A xun
tanza terá lugar na Casa da 
Xuventude de Santiago (Praza 
do Matadoiro), ás once horas. 

O LUME TAMEN FAI DES
FEITAS NO MAR pois é a 
causa principal, xunto coas 
explosicións e o mal tempo, 
dos accidentes producidos 
nos barcos, dos que o sesenta 
por cento teñen lugar en bu
ques galegas, referíndonos ós 
españois. Neste ano houbo 

martes por explosións nos 
barcos, mesmo nos astelei ros 
de Vigo. No oitenta e nove 
houbo dezaoito accidentes 
deste tipo con cinco mortos. 
Polo mal tempo morreron 
dous mariñeiros e desapare
ceron vinte. 

ººººº 
A ASOCIACION GALEGA 

DE ARTESANS ven traba
llando moi ben, e os seus froi
tos están aí, mesmo estos días 
(10-16 de setembro) puidemos 
participar e disfrutar en San
tiago do traballo do seu colec
tivo de ceramistas, ca organi
zación da Semana Nacional 
da Cerámica, con varias feiras 
e exposicións espalladas pola 
cidade. Mais non podemos es
quecer outro labor que están 
tirando adiante: a sua revista 
"Artesán", pois é un ha verda
deira obra de arte en contidos 
·e deseño. 

ººººº 

O TALLER ESCOLA TEXTIL 
"RAMON ALVAREZ" (Rua 
Pascual Veiga 51. A Coruña) 
escomezóu un novo curso. E 
unha experiencia fermosa de 
integración social e laboral de 
minusválidos, a traveso da súa 
propia producción nunhos te
lares que coordina o creador 
Ramón Alvarez. Detrás está 
unha Asociación de Pais que 

empuxa día a día este labor. 
No taller varios minusválidos 
ven emllorar a sua personali 
dade física, psíquica e social, 
non só nas relacións sociais, 
tamén nas actitudes cogniti
vas e orgánicas. Este traballo 
vai acompañado ó longo do 
curso de charlas, excursións, 
acampadas, etc. 



PUBLICIDADE 

Diccionario Escolar Galego 
1 ~ C•l'A l •141 •l #1 

Normativo, útil 
Feito para estudiantes de E.X.B, BUP 

ga 

• Galego-Galego 
• 16.000 entradas 
• 560 páxinas 
• Láminas Ilustradas 
•Mapas 
• Apéndice ortográfico 

e gramatical 

PIDEO POLO SEU NOME: DICCIONARIO ESCOLAR GALAXIA 
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Outros .caminos 
: .para encontrar 
· _a.Xesús 

:, · Pe~ .Miguel Anxo Araújo lglesi~s ·A pregunta que nos faciamos no Nº 343 sobre 
onde podemos encontrar a Qristo hoxe, para 
senti-la súa experiencia, dabámo-la resposta 
de que na comunidade eclesial e nos sacramen-

los, dunha maneira especial na Eucaristía. Pero hoxe. 
ternos que seguir mostrando outras mediacións con
crétas para este encontro coa persoa de Xesús. 

Quizais os·católicos ternos dado moita importancia, e 
con razón, á presencia de Cristo na Eucaristía, pero 
ternos aínda un pouco esquencida a súa presencia ria 
Palabra de Deus, e cando talamos da Palabra de Deus 
estámonos a referir expresamente a tódolos libros da 
Sagrada Escritura, pero dunha maneira especial ós do 
Novo Testamento. Non deixa de ser unha paradoxa que 
moHo·s católicos dean máis relevancia a calquera libriño 
de espiritualidade ou á mesma palabra pronunciada por 
un predicador, cá Palabra inspirada polo Espírito Santo 
e contida has libros sagrados. O concilio Vaticano 11 
·suliñou esta presencia de Cristo na Palabra inspirada, 
pero é urxente que os nasos crentes se convertan en 
lectores e meditadores.asiduos da Palabra. 

Outra mediación da presencia de Cristo é ó propio 
homf!. ·Se Gristo é o templo de Deus, onde habita a 
p·lenitude da d.ivinidade corporalmente, ta.mén -os cris
tiáns, melldr, todo_ home, é templo de Deus e asemade 
morada de Cristo e do seu Espírito. A famosa escea do 

.xuicjo final mosfra que o próximo é sacramento de 
Cristo, pois este ·indentifícase cos irmáns máis ·peque'
nos e _considera -coma . feito a sí mesmo todo ·acto de 
amor..dirixido a eles. Daquí se segue que encontramos a 

: Cristo nos nosos encentras cos homes, dunha maneira 
especial cos máis pobres, marxinados e explotados por 
outros homes. No exercicio cotián do amor fraterno 
poderemos descubrir no próximo necesitad~ o rostro 
de Cristo e percibi-la súa presencia, coma os discípulos 
de Emaús o recoñeceron no peregrino que partía o pan 
con eles. 

Por fin podemos talar dunha presencia cósmica de 
Cristo, ou sexa en toda a creación, xa que tódalas cau
sas foron creadas polo seu medio e para el e toda a 
creación foi tamén redimida pala súa obra salvadora. 
Daí que Teilhard de Chardin puidese talar do "Cristo 
cósmico", como met~ da evolución natural do Ser. Por 

· iso, o cristián debe profesar a Cristo como principio, fin 
e alicerce de tódalas cousa_s e tratar de entrar en comu
ñón con el mediante o cosmos. 

Non deixa de.ser significativo que o evanxeo apócrifo 
de Tomás peña nos beizos de Cristo estas verbas: "Eu 
son a luz que está sobre tódalas causas. Eu son o uni
verso: O universo saíu de mine volta cara min. Corta un 
tronco de 1$ña e eu estou alí; ~rgue LJnha p~dra e eu 
estou debaixo dela' '. . En consonancia con.ésta perspec
tiva~ os monxes do monte Athos adoitan aplica-lo oído ó 
chan da igrexa para escoita-los · 1atexos de Cristo e 
afirma-lo seu señorío cósmico. E nesta dimensión po
deriamos tamén talar do pecado ecolóxico contra o 
mesmo Cristo, cando non se respeta a natureza, senón 
que se degrada. 
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·N.a terr~ dos - ~ 
lobos~ - oubear 
coma todos 

Elis~o Miguélez 

E 
stes días atrás estiven de camping na costa 
pontevedresa, e chamoume a atención o con
traste entre o ambiente dos campings extran-

xei~os e este no que eu estiven. 

Nos campings extranxeiros a vida faise de acorde co 
transcurrir natural do día e da noite. Os horarios das 
comidas máis ou menos son os seguintes: xantar á 1, 
cear ás 7-8 e almorzar cedo e ben, porque cando un se 
deita cedo érguese con fame e a boa hora. 

Por contraste, nos campings españois xántase ás 3, 
céase ás 10, e o almorzo, máis lixeiro ca nos extranxei
ros, faise tarde, como corresponde a quen se deita siste
máticamente tarde. 

A entr~da de vehículos aquí permítese ata as 12 de 
noite, mentres alí só é deica as 1 O. 

Pero hai máis detalles diferenciadores: mentres alí a 
xer)te que pon a- radio faino para enterarse do que di, 
aquí dá a ·impresión de que o ·que pr'etenden é que a 
es·caitémo-los demais. 

· En resume, mentres noutros países (Portugal in
cluído, e aclaro isto por se alguén pensa que os portu
gueses nisto son coma nós) a xente usa a noite para 
dormir e o día para vivir conscientemente, aquí faise 
vida pala noite e dórmese en boa medida polo día. 

Pero, se reparades, este horario español é o horario 
urbano, o típico da xente vilega, xa que mentres no 
extranxeiro hai un mesmo horario para o campo e a 
cidade, aquí hai dous, o do campo, que é totalmente 
coincidente co resto de Europa, e o da vida urbana, que 

se aparta dese patrón común. 

Unha das causas que máis me chamou a atención foi 
comprobar non só que os extranxeiros tan aquí o hora
rio "urbano", senón tamén que algún pon a radio estilo 
españa·I. Veume á memorra o recordo da miña aboa 
materna de quen aprendín que "na terra dos lobos, 
oubear coma todos". Está claro que en tódolos idiomas 
existen refráns qo mesmo senso ... e que a xente os sabe 

aplicar. 



PUBLICIDADE 

SARGADELOS:TRADICION E MODERNIDADE 
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A Sargadelos venlle a tradición 
cerámica dende comenzos do sé
culo XIX, cando o ilustrado An
tonio Raimundo Ibáñez nado no 
occidente asturiano, ergue no 
1804 as Reais Fábricas de SAR
GADELOS, no concello lucense de 
Cervo, aproveitando materias 
primas da bisbarra. Esta facto- · 
ría, planificada con senso mo
derno, fabrica a célebre louza 
até o 1875, no que pecha defi
nitivamente as suas portas dim
pois de catro distintas admi
nistracións. 

Cando no 1970 inaugúrase a nova · 
planta cerámica, se aborda o 
plantexamento deseñistico dende 
unha perspectiva rigurosamente 

Vista aérea do Complexo de S~rgadelos (Cervo, Lugo) 

actual: crear unha cerámica do 
naso tempo que partindo da tra
dición se incorpore formalmente 
a nasa época. Pra levar adiante 
estes plantexamentos SARGADELOS 
puxo en marcha diversos centros 
de investigación e comunicación 
que lle asesoraron e difundiron 
o seu labor. 

Hoxe SARGADELOS constitue un· 
intento fundamental no panorama 
ceramí st i co da nos a época: in
vest i gando recursos naturais 
propios da comarca onde radica, 
a técnica, a historia e o dese
ño! . ofrece un producto auténti
co que olla ó pasado mais que 
camiña cara o futuro. 



Saddam Hussein: Cría corvos e quitaranche os ollos 

Ata hai poucos meses, 
Saddam Hussein era 
un político mimado 
polos países desen

volvidos de occidente. Repre-
sentaba un ha firme muralla de 
choque contra das envestidas 
do fanatismo relixioso e polí
tico de Irán nos tempos en que 
gobernaba o xa defunto Imán 
Jomeini. Ningún dos consabi
dos países (Europa e Estados 
Unidos fundamentalmente) 
quería lembrar que o primeiro 
provocador, agresor, iniciador 
da guerra irano-iraq'uí, tora o 
mesmísimo Saddam Hussein. 
Irán representaba unha amea
za internacional e compría 
así moitos e variados apoios 
políticos e militares. O mo
derno e potente exército ira
quí medrou e se forneceu coa 
adquisición de armas italia
nas, francesas, rusas, españo
las, e americanas, por su
posto. De xeito que agora 
amasa os mesmos "ferros" 
que os que hoxe son os seus 
enemigos. (As armas químicas 
valían para masacrar iranies, 
pero son ilicitas para matar 
europeos). 

O exército iraquí, que pasa 
hoxe por ser a maquinaria de 
guerra máis potente do 
oriente próximo, é pois, en 
certo modo, un tillo cultivado 
polo propio occidente. O 
mesmo Kuwait, hoxe invadido 
e anexionado por lrak, pagou 
no seu día cuantiosos dólares 
de axuda a pral de Saddam 
Hussein na guerra contra Irán. 

Cambio de papeis 
Saddam, lago, non naceu 

da nada nin se tornou en 
monstro da noite para a mañá, 
tal e como se lle presenta con 
frecuencia en occidente. 
Aínda máis, tódolos países in-
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dustrializados, noutrora con
vencidos apoios de Saddam, 
fixeron vista gorda e moi 
gorda, cando este personaxe 
decidiu o bombardeo con ar
mas químicas da comunidade 
kurda (varios millóns de per
soas), que habita a zona norte 
do lrak. A masacre pasou pa
las imaxes macabras do televi
sor, pero non chegou ós des
pachos dos políticos occiden
tais nin provocaron firmes de
cisións da ONU, tal e como 
agora estamos a ver. O Sad
dam imperialista, invasor, mi
litarista de hoxe é o mesmo có 
de onte; pero deixou de 
cumpri-lo papel que lle agra
daba a occidente. Agora o pe
rigo é el mesmo coa súa tole
mia expansionista. 

As contradiccións de Occi
dente 

Mais, ¿cal é a autoridade 
moral que se pode opoñer 
agora a Saddam.? Un occi
dente con moita capacidade 
financieira e militar, pero con 
pouca reserva moral. E se non, 
¿que pensar da invasión de 
USA sobre Panamá? ¿E sobre 
a illa de Granada?. ¿E o blo
queo con minas ós partos da 
Nicaragua sandinista? ¿Ou a 
invasión soviética de Afganis
tán? ¿Aquelo non era tamén 
invasión, anexión, atropello? 
¿Que fixo entón a comuni
dade internacional? ¿Onde 
estaban daquela os destructo
res ingleses, as corbetas fran
cesas ou as fragatas españo
las? ¿E que dicir dos territo
rios palestinos ocupados e 
anexionados por Israel desde 
o ano 67 a pesar e en contra de 
tódalas resolucións da ONU?. 

¿Por que occidente, e USA 
en particular, non miden a to
dos polo mesmo patrón? 

azi&&4 

Occidente quere defenderse contra as terribles armas químicas 
que el mesmo proporcionou a lrak 

Dereitos e finanzas 

Entre outras causas, porque 
o dereito internacional ríxese 
máis frecuentemente polos 
movementos da bolsa de To
kio ou Nova lorque que pola 
racionalidade dos feítos. Se 
Saddam Hussein fose gober
nante da malpocada Uganda, 
coma noutrora foi o triste
mente célebre ldi Amín Dadá, 
e non enlodase para nada o 
comercio internacional do pe
tróleo e a conseguinte crise fi
nanceira, posiblemente Sad
dam podería seguir facendo 
xogos coas súas armas quími
cas sen sufrir maiores pre
sións ou molestias ínter-
nacionais. 

O negocio armamentista 

Máis macabro e insoporta
ble para a razón humana re
sulta o feito de que -tal e como 
adverte a ONU- a crise do 
golfo poida resultar un teatro 
privilexiado de probas para ar
mas novas e unha ocasión 
afortunada para reduci-los al
macenamentos (stocks) de ar
mas que hoxe non teñen mer
cado suficiente. Se ademais 
destas "avantaxes" os USA 
conseguen que o cu~e do 
desprazamento das súas for
zas as pague a comunidade 
internacional, o negocio pode 
resultar case redondo. Xa te
rnos unha " policía planetaria" 
que se crea a si mesma, vive 
para si mesma e que a paga
mos entre todos. 

Oportunismo politice 

Saddam ademáis dun per
sonaxe deplorable, é un mag
nífico coñecedor das debilida
des inmorais de occidente, 
das súas contradiccións e dos 
seus intereses excesivamente 
políticos e escasamente hu
manos. E cando o viu opor
tuno, cantouno no televisor, 
na prensa e mesmo diante dos 
seus concidadáns árabes. Ga
ñouse así, demagóxicamente, 
o apoio de moitas persoas que 
tamén se senten ofendidas, 
marxinadas, inxustamente 
tratadas pola política do pri
meiro mundo. A xeito de 
exemplo das inmensas dife
rencias, abonda con presen
cia-las imaxes dos refuxiados 
orixinais de occidente xes
tións diplomáticas, asistencia 
médica, voos de avión , aco
llida oficial. .. ) e as dos cen.tos 
de miles de refuxiados africa
nos e asiáticos (marcha polo 
deserto, sede, fame, paos da 
policía, falla de médico e 
habitáculo .. .. ). 

Falsa cruzada 

De modo que a " guerra 
santa" á que estamos asis
tindo carece de toda virtude 
nun bando e neutro , e non é 
producto da tolem ia súpeta 
dun oficial de mesto bigote. E 
o resultado dunha política in
teresada de curto prazo que 
agora amosa as súas perigo
sas consecuencias. 

Xosé Lois Vilar 
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A noite de Merlín: noite máxica. galega en Mondoñedo 

o 
sábado, 25 de agosto, celebrouse en 

Mondoñedo a primeira "Noite de Mer

lín", noite de maxia e encanto nas rúas 

da vi/a, que xuntou a máis de mil veci

¡Galicia morreul 

Galicia morreu asasinada polos Ignorantes, os detracto
res da lingua, os sumisós, os incendiarlos, os caciques, os 
vertedeiros das Fragas Vellas ... 

Galicia morreu asasinada por todos vós, os que vos esta
des rindo pola súa morte, e os que a chorades. 

Galicia morreu e non lle valestes ... 
ños. Enmeigados polo mago Merlín non tivemos E agora aqui téde-lo que quedou dela, un corpo sen vida e 

un espirito en pena. 
máis remedio que entrevistar a Valentín, un dos 

organizadores, membro da Asociación Leiras 

Pulpeiro, que promoveu esta festa. 

(MERLIN) 
- Viñéstesme chamar agora que morreu, pero a miña 

maxia non pode nada contra tanta ignorancia e envexa. 
Sodes vós os que tedes que axudar, todos vós quen ides 

facer que Galicia siga vivindo. 

~ ¿Como xurdiu a idea de 
organiza-la "Noite de Merlín"?. 

- Poi's xurdiu hai un par de anos 
coa intención de facer unha festa 
participativa, organizar algo en rela
ción con Alvaro Cunqueiro que na
ceu aquí. Saía o tema da Santa Com
paña, a idea da exaltación de Gali
cia. A "Noite de Merlín" é un conglo
merado de todo iso; a base de talar 
foi xurdindo. 

- Cóntanos algo de como se de
senvolveu a "Noite". 

- Ben, o día en si xa foi bastante 
especial, porque houbo a " Festa da 
Gaita": cinco grupos de gaiteíros e 
unha comida-merenda na piscina 
onde houbo moita xente. 

De noite tamén veu un balé de Ri
beir. Esto era coma unha entrada, 
un preámbulo á "Noite de Merlín". A 
"Noite" centrouse en dous puntos: 
por unha parte Galicia morta que 
viña representada por unha persoa 
deitada nun carro, co seu dó, 
coas choronas e a Santa Campaña. 
E por outro lado Merlín montado 
nun burro, co seu séquito. E todos 
se encontraron na praza da catedral , 
mentres se oía o pregón "Galícia 
morreu". 

Merlín fixo fuxir á Santa Compaña 
e comezou o "Rito da Resurrec
ción". Cando Galicia resucitou, to
dos bailaron a danza do lume e o 
espírito galega vivo preparou a 
"brebaxe da felicidade" (unha boa 
queimada) da que bebemos todos. 

Tanto na "morte" coma na "resu
rrección" fíxose referencia a temas 
de actualidade, coma o do verte
deiro que queren poñernos na Fraga 
Vella. 

E ó final un ha personalidade invi
tada (o Vicepresidente da Deputa-
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Valentin, da A. Leiras Pulpeiro 

ción de Lugo) fixo o "Xuramento da 
Orde de Merlín". 

--- Vexo que a "Noite de Merlín" 
foi un canto, un berro, para que a 
nosa cultµra galega non morra. 
¿Estou no certo?. 

- Si, si , perfectamente. Intenta- . 
mos coidar da nosa cultura, tanto 
nós como a Asociación · "Amigos de 
Mondoñedo", ó organiza-las "Xor
nadas literarias", por exemplo. 

- E a Asociación Leiras Pulpeiro 
organiza máis actividades, ¿non 
si?. 

- Si, están os "Sábados de Va
gar'', ó longo do mes de agosto. Pro
curamos facer actos de todo tipo: 
culturais, deportivos ... (excursión ás 
Covas do Rei Cintolo, a marcha da 
bicicleta .. . ), musicais (música clá
sica, concertos de folk: Quenlla, 
Solpor) , de humor (festival de moni-

creques). Así algo de todo. 

- E a xente de Mondoñedo 
¿asiste ás actividades, participa?. 
-A xente aquí é moi apagada. No 

verán aínda se dan feito causas por
que vén moita da mocidade que 
anda estudiando fóra. Pero no in
verno ... Aquí a xente é moi reacia a 
participar; anque sorprendente
mente este ano algunha persoa 
apuntouse a organizar é participar 
directamente na "Noite de Merlín", 
por exemplo algunha muller da aso
ciación de "Amas de casa" de 
Mondoñedo. 

- E dinos: é difícil organizar unha 
asociación deste estilo? ¿Que ves 
como máis necesario para que vaia 
amáis?. 

- O primeiro que haxa máis xente 
que axude a organizar. Hoxe, por 
exemplo, estamos uns 9 ou 1 O, así 
máis metidos, pero faise pouco para 
prepara-los "Sábados de Vagar''. 

E tamén está o tema dos cartas e 
de coórdenármo-las diferentes aso
ciacións que traballamos en Mon
doñedo. Nesto coido que o Concello 
debera meter baza; por exemplo, 
cunha concellalía de Cultura efi
ciente ou contratando un animador 
socio-cultural para facer ese papel 
de coordenación. 

- Oxalá en moitas vilas e aldeas 
da nosa Terra vaian aparecendo 
xentes ben dispostas coma vosou
tros, que promovan a cultura galega 
dos nosos pobos. 

Boa sorte e moitos anos de vida. 

Tereixa Ledo 
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.Plan de saneamento gandeiro 

~ stá xurdindo na nosa terra unha 

nova xeración de .gando galego. 

'Lln gando máis forte, ~áis . produc

tivo, máis rendible. 

Para que ésta nova xeración de · 
/'!"' gando sexa 

unha realida

de, é necesa

rio o esforzo de 

tódolos gan-

deiros gale-

gos. Un estarzo-de saneamento que 

a Xunta de Galicia está apoiando 

por tódolos medios. Colabora có 

Plan de Saneamento -Gandeiro da 

Xunta de Gali::ia. 

1 INDEMNIZACIÓNS' POLO SACRIFICIO 
DE RESES EN CAMPAÑAS 

DE SANEAMENTO GANDEIRO 

Vacas de le1te de merros 
E_qr_cabeza 

de 6 anos 85 000 
Vacas de carne de menos 

de 9 anos ______ ,_ 85.000 
Vaca~ de le1te .de ma1s 
de 6 anos ___ --~ ____ 80 000 
Vacas de carne de ma1s 
de 9 anos _____ ____ 80 000 
Machos de calque1ra 
1dade ·--- _ . -·- __ ,:__ ·--- 67 000 
Fem1as menores de · 
24 meses _ _:_ _____ 67.000 
Ovino de le1te _____ 9.000 

11 .000 Caprino de leite 
Ovino e CaP.rino de carne _ 7.000 
Pago por de.comiso: 

- 215 pts./Kg. canal vacuno 
- 190 pts./kg. canal ovino e caprino 

INDEMNIZACIÓNS 
COMPLEMENTARIAS 

Explotacións de ata 7 cabezas. 
- 25.000 pts. por animal de leite. 
- 35.000 pts. por animal . de carne 

Animáis inscritos en Libros Xenealó -
x1cos. razas autóctonas e bQ,1s de 
1raballo: ·15.000· pts. por cabeza 

Benefíciate xa de·ste Plan. Por un 

gando mellar para tí e para Galicia. 

UNTA 
DE GAUCIA cdn ·u 

CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA, 
GAND~RIA E MONTES 

POR UN GANDO MELLOR 
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--------A Romaxe do Castrove --------

• 

oitos dos nasos lec
tores estiveron alí o 
pasado 8 de setem
bro, facendo romaría 

anual (e van trece), esta vez no 
precioso monte Castrove do 
Salnés, aliando a ría de Ponte
vedra e á da Arousa. 

Ese mesmo día milleiros de 
galegas facían tamén romaría 
no Cebreiro, no Faro, nos Re
medios en tantos e tantos san
tuarios de Galicia. Pero esta 
do Castrove, como tódalas 
Romaxes de Crentes Galegas 
senda ben popular foivos ben 
distinta tamén . 

Unha Romaxe popular pero 
distinta 

A ledicia da xente era a de 
moitas romarías , mesmo 
multiplicada. 

Coma en tódalas romarías 
tamén nesta hai vendedores 
ambulantes que ofrecen as 
súas mercadorías: roscas, 
medallóns, libros de espiritua
lidade e oración galega, revis
tas como lrimia. 

Coma en tódalas romarías 
as merendas comunitarias o 
baile a cántiga, a rexouba. ' 

Pero como xa adoita a Ro
maxe de lrimia foi en moitas 
causas diferente: 

- Non había capela de pe
d ra pero había lgrexa de xente 
na fermosa camposa entre o 
piñeiral do Castrove. 

- Non había imaxes de ma
deira para venerar, pero medi
tamos nas vidas e lendas de 
Santa Trahamunda (que tanto 
nos lembrou a Galicia) e de 
San Ero (que tanto nos tem
brou á historia da lgrexa en 
Galici~). 

- Non había afretas de ve
las pero eramos invitados polo 
profeta Oseas o ofrecer un re-

. novado e indivisible amor por 
Galicia e pala lgrexa, tantas 
veces divorciadas ou de 
costas. 

A Eucaristía enchoupada de 
P_alabra de Deus e de memoria 
histórica galega e hÚmana, foi 
un caluroso invite a enraizar 
en Galicia, a comprometernos 
co naso pobo, a ser lgrexa 
evanxelizadora, a facer o ca
samento da fe e da galegui
dade. E tamén diría: da fe e da 
.festa. E para que a devoción 

_ relixiosa collese corpo e alma 
e nos constituíse mellar en co
munidade rez9mos non só co 
corazón e coa cántiga senón 
tamén cos pés eco carpo , coa 
danza. Por fin en Galicia unha 
misa CC?". danza. Por fin poide
r:nos v1v1r a experiencia do 
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Era o baile da tarde pero podía ser o da Eucaristía: na Romaxe a oración non esta separada da testa. 

santo reí David. 

A próxima Romaxe 

A próxima Romaxe agárda
nos no monte Faro por terras 
de Chantada a carón dun san
tuario mariano que xa no sé
culo XIII cantara Xoan de Re
queixo. Tamén no Castrove 
Santa María estivo presente 
como as loitas labregas que 
queren facer fronte con nego
ciacións e tractoradas á re
conversión brutal do sector 
leiteiro. Santa María e o pobo, 
Santa María e os pobres con 
espírito: sempre foron da 
mesma raza. 

Coma sempre ternos que le
brarnos unha vez máis que 
"nin son tódolos que estan nin 
estári tódolos que son ". Ta
mén coas Romaxes pasa así. 
pero a moitos halles acaer moi 
ben os versos de Hernando 
Martínez Chantada que tanto 
traballou para facer posible 
esta romaxe: 

"O que ó Castrove vaia 
de alí sairá con ben: 
coma cristián e galega 
máis forte na propia fe 
e, confirmado irimego, 
"nunca lle perderá a leí 
nin á fa/a dos seús país 
[1in á Terra onde naceu" . 

X.A.M. 

O grupo Ou_~nlla participou un ano máis ca seu arte musical como uns 
romenos ma1s, gratuitamente. Como fixeron noutras ocasións Saraibas ou 

Fuxan os Ventas 



Os nosos lugares 

Feira do Monte 

o 
último premio 

"Xerais" de narra

tiva galega corres

pondeulle á no-

vela "Galván en Saor" da 

que é autor Dario Xohán 

Familia 
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Cabana. Darío é natural 

dunha parroquia chairega 

(da "Terra Chá" luguesa) 

achegada á vila de Feira do 

Monte. A parroquia chá

mase "Roás" (lido do re-

vés, "Saor"). O escritor 
realiza unha fabulosa e de
liciosa construcción litera
ria pola que desfilan falas e 
lugares dos arrabaldos de 
Feira do Monte. Paga a 
pena let a novela e logo 
visita-los lugares. Nós sa
lientamos aquí O PAZO DE 
SISTALLO. Amosa unha 
certa lembranza irlandesa 

Anido, agacha nas súas in
timidades a lenda dunha 
cidade asulagada da que 
por veces saían salaios e 
da que se di foron atopa
das pezas de ferro, pedras 
talladas ... Despois de desa
certadas agresións (dese
cacións, recheos ... ) danse 
pasos vacilantes cara a re
cuperación da que se pode 

na súa feitura. Quizabes converter nunha das me
porque foi construído para . llores reservas ornitolóxi-
Fernando de Montenegro, 
fillo do cabaleiro irlandes 
O'Sea. O pazo, remozado 
polo paisaxista Sales Co
velo é merecente de ser vi
sitado e paseniñamente 
disfrutado. A LAGOA DE 
COSPEITO, chamada ta
mén Lamas de Goa xa no 
século XVI, ou Lagoa de 
Valverde ou Lama de 

cas do noso país. Nesta su
perficie lagumeira de case 
80 hectáreas, aniñan cis
nes e ánsa.res, falcóns, gar

zas e aínda a cigoña co
mún tan rara en Galicia. 
Para visitala compre esco
ller un bó momento e írmo
nos provistos de prismá
ticos. 

ººººº 

¿Por qué están tristes os nenas? 
Os nenas teñen sentimentos que 

viven e expresan dun xeito extremo; 
e por elo que son moitas as causas 
que lles poden producir tristeza. 

A agresión 

O nena que non é quen, ·nun intre 
preciso, de se enrabiar ou enfren
tarse a unha situación, pode volver 
contra de sí mesmo esa agresión. 
Agresión que pode tornarse en 
depresión. 

Asperdas 

Perder algo é sempre motivo de 
tristeza. A maior perda sería a dos 
pais. Mais outras perdas aparente
mente pequenas (abandono do chu
pete ou do biberón) teñen conse
cuencias importantes. A vida do 
neno está chea de perdas e por isa a 

-tristeza é relativamente frecuente. 
Incluso para se converter en adulto 
ten que renunciar a moitas cousas. 
Eís outra causa. 

A frustración 

Cando o nena é moi cativo a tris
teza que nace da frustración apa
rece automáticamente. Na medida 
en que vai medrando, aprende a to
lerar que algunhas causas non se
xan posibles. 

Conclufndo 

A tristura, cando non é extrema, é 
tamén normal. Todo neno, e todo 
adulto, ten o dereito de estar tris
teiro. Por veces precisamos senti-la 
tristura cando hai razóns para elo e 
de non ser así correría perigo a nosa 
saúde física e psíquica. O impor
tante non é que un neno estea uns 
días mal porque xa non ten biberón, 
senón que dea superado esa etapa. 
Que esa tristura non sexa nin tan 
longa nin tan intensa que resulte 
desproporcionada co motivo que a 
orixina. 
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Saúde 

Medidas preventivas 
- Se es consumidor de drogas: iABANDONAAS!. 

¡SOMETETE ATRATAMENTO! 
¡ACUDE OS CENTROS ASISTENCIAIS DE DROGODEPEN
DENCIAS, SE NECESITAS AXUDA!. 

- De continuares coas drogas ... 
NON COMPARTAS: AGULLAS, XIRINGAS, NIN OUTROS 
UTENSILIOS ... 
¡NIN UNHA SOA VEZ! 
¡SE O FAS, PODES CONTAXIARTE CO VIRUS! . 

- Cantas menos parellas sexuais teñas: 
MENOR SERA A PROBABILIDADE de que entres en contacto 
cunha persoa infectada. 
¡E MAIS SEGURO TER RELACIONS CUNHA SOA PERSOA!. 

- Alomenos que esteas seguro da túa parella sexual: 
UTILIZA SEMPRE UN PRESERVATIVO. . 
¡ FAI A TUA SEXUALIDADE SEGURA!. 

- EVITA O COITO POLA VIA ANAL E MAILO COITO ORAL 
SIN UTILIZAR PRESERVATIVO. 

- NON COMPARTAS OBXECTOS DE USO INTIMO: Máqui
nas de barbear, cepillos de dentes, utensilios de manicura, etc. 

- Coida'do con: TATUAXES, ACUPUNTURA, PERFORA
CIONS DO LOBULO DAS ORELLAS OU SIMILARES. 
¡ASEGURATE ANTES DOS UTENSILIOS EMPREGADOS!. 

- Se es MULLER e eres que poder ter algún FACTOR DE 
RISCO: débeslle consultar ó teu médico ou xinecólogo a con
veniencia de QUEDARES EMBARAZADA. 

RlttlA 15 

T ódolos lúns, ás 
23,50 horas, na 
TVG emítese un 
serial policiaco. 

Protagonízao un detective 
clásico, dos de antes. O te
lefilme policial moderno 
trouxonos "tipos" moi di
ferentes de Galáns, velli
ñas curiosas, equipos de 
audaces mulleres, dúos va
riados: home e muller, ne-

, gro e branco, adulto e 
neno ... Parecía ter pasado 
o momento do detective 
clásico: expresión dura, bi
gote - sombreiro - gabar
dina, arma de lume antes 
que defensa persoal e ci
garrillo e alcohol sen lími
tes prefixados. Regresa 
agora este héroe puro de 
cinema negro, acompa
ñado dunha música, ilumi
nación, e un estilo de aven
tura que parecía deste
rrado nas últimas produc
cións televisivas. 

. r Pasatempos 

rren semellan algo ridícu
los todos estes modos e 
procederes do personaxe. 
Se xa resulta pouco traga
ble o detective moderno 
tipo Don Johnson (perso
naxe central da serie ''Co
rrupción en Miami"), pa
rece fora de lugar este re
greso do "héroe clásico" . 
Héroe que por veces 
amosa un pensamento 
descaradamente reaccio
nario e impositivo; unha 
volta ó conto dos bós e dos 
malos. 

Digamos no seu . des
cargo que o xeito de ironía, 
de imitación burlesca da 
realidade que imprime o 
personaxe, conduce a qui
tarlle ferro ó asunto e in
cluso a proporcionarlle 
unha sa burla de sí mesmo. 

Os afeccionados a este 
poderán ver e ... 

SOPA DE LETRAS 

Descubra nesta sopa de letras, lendo en tódalas direccións, os 
nomes de dez árboresJrondosas. 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Grado, grao, gran 

Poida que o irimego non aturase 
de bo grado os graos de quentura 
que trouxo consigo este verán, so
bre todo se é labrego e tivo que 
andar coa causa do gran, que non é 
palla. 

O gran non é palla, senón todo o 
contrario. Procedente do latín 
"granu", nun principio perdeü o N 
intervocálico (que está entre dúas 
vocais) e quedaría "grao", que é 
como moitos din. Pero recuperou 
esa nasalidade perdida (o N é un 
fonema ou son nasal, porque se 
pronuncia saíndo o aire polo na
riz), de xeito que hóxe, normativa
mente, e a pesar das diferencias 
locais, ternos gran. 

Pois ben, indo ó gran, podemos 
dicir del que é o froito dos cereais. 
Cando se trata do conxunto de 
gran que hai para sementar, da
quela chámase, en feminino, agra. 
Cando o cereal respectivo ten o 
gran moi groso, diseque é graúdo. 
E, por extensión, chámase gran a 
calquera pequeno tumor da pel, 
como cando un ten un gran, por 
exemplo no nariz. 

Se nos fixamos na palabra grao, 
distinguímola da anterior porque 
procede do latín "gradu",' que sig
nifica escalón, ou, mellar, chanza. 
Falamos dos graos de calor, do 
g_rao de parentesco ou de que tal 
estudiante acadou o grao acadé
mico de doutor. Tamén referíndo- · 
monos (velaquí un xerundio con
xugado) ó rango social e o_utros 
significados que sempre teñe'h por 
referencia iso: unha gradación ou 
escala. Así, tamén se fala dun gra
duado, ou das gradas ou chanzas 
que un cruceiro ten no seu pé; e 
mesmo das gradas sobre as que se 
constrúen ou reparan os barcos 
nos estaleiros. Se nos decatamos, 
observamos que a palabra grao 
perde o D ó pasar do latín 
("gradu") ó galega. 

En cambio ese D consérvao o . 
vocábulo · grado, que procede 
dunha palabra latina distinta, 
"gratu" ,·que significa grato, agra
dable. E·mprégase en expresións 
coma esta: "fágoo debo grado", é 
dicir, de propia vontade e con 
gusto:, 

· . O:CANTAR!OO-l_RIMEGO 

¿ Vai haber guerra no Golfo? 
¿Quen é o golfo? ¿Cal a guem;i? 

,. -

E levan de soldadiños 
ós fil/os da nasa terra. 

Non hai dereito a queixarnos 
se tan eles o que tan, 

despois de dármo-lo voto 
para a entrada na Otán. 

Sadam Husein, un tolo; 
o seu lrak, unha mina: 

ten a chave do petróleo; 
sóbeno-la gasolina. 

E isa dóelle a Occidente, 
a zona capitalista 

que precisa do Oriente 
pala angueira consumista. 

Así se pode explicar 
esa unánime reacción 

- ~ ,_ contra o xefe iraquí 
> !J.orae Kuwait a invasión. 

2 H l .... 1. 
Xosé l...axe Radío 
Pre9unto ·iro, 39 
l~)'/04 SANTIAGO DE: COMPOSTF-: 
(Coruña) 

A Ramón Piñeiro 

Os pobos precisan mestres, profetas, 
-e Oeus dállos-, 
que lles ensinen os sinais da vida, 
no presente e no futuro_ 
iAi dos pobos sen mestres ! . 

Ante eles é preciso o silencio, 
a escoita e a obediencia_ 
iAi do pobo que non cala 
ante os seus mestres ! . 
iAi do pobo que non escoita ós seus mestres ! . 
iAi do pobo que non obedece ós seus mestres!. 

Os pobres descoñecen, case sempre, 
ós seus mestres verdadeiros, 
ós seus; 
os ricos suplántanos 
con apr'endices de caciques. 
E o mestre queda so, 
e marre. 
iAi do pobo 
que despreza ós seus mestres!. 




