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Verán quente, de dore de esperanza
ano pasado foi moi movido desde que o 2 de
agosto Iraq invadira Kuwait, provocando posteriormente a guerra do Golfo. O verán adoita ser tempo
morriñento, de modorra e letargo político. Este ano
tamén está senda unha excepción á regra e recórdannolo,
a/amenos, estes catro feitos maiores:

O

1. Dor, moita dor hai en lugoslavia e a causa pode
chegar a ser aínda máis tráxica. Din que esta república se
está esnaquizando. Non é certo; ó revés : os anacos, as
diversas nacionalidades que a forman , piden o seu dereito á
autodeterminación. E isto, unha Europa aínda moi centralista, non o entende curiosamente, esa Europa vai por camiños de reducción da forza centralizadora dos Estados chamados nacíonais para que senda nación -tamén a nasa de
Breogán- se sinta forte e non padeza o centralismo estatal.
Sorte para as iugoslavos: serbios, croatas, eglovacos, boa
ventura para o estatuto que eles decidan.
2. Esperanza, e non pouca, polas novas relacións
cordi ais entre Bush e Gorbachov -tamén este ten problemas coas nacións que forman a República soviética-, porque
son representantes de dous imperios ata agora inimigos e
que se dedicaban a ver quen metía máis respecto e aínda
medo, e dos que depende o resto do mundo. Parece que á
guerra fría lle sucede unha cálida relación. Que leven a cabo
ese desa rm e bélico e que nosoutros o vexamos.

3. Proxecto de conversas de paz para o Oriente Próx imo. Que os países resolvan, eles soíños e baixo o vixiante
sorriso da ONU, o seu conflicto que leva xa máis de corenta
anos desde que en 1948 se implantou o Estado de Israel a
custa dos palestinos, que taran expulsados, ós poucos, do
seu inmemorial fogar. ¿Será Israel -que seica esqueceu o
holocausto que padeceu baixo os nazis- capaz de entrar en
diálogo tamén cos palestinos e, refrescando a súa memoria
histórica, rematar ca xenocidio que el antes padeceu?.

4. Dezanove países de Hispanoamérica, mais España
e Portugal, reunidos en Guadalajara de México, en
trance de facer unha alianza permanente. ¡Gran discurso de
Fidel!, pese á dor da dictadura castrista en Cuba, que outrora
puido ter un cometido, pero hoxe xa non. Países aínda non
democráticos mais ca na forma, con guerrillas contra gobernos abusivos -Guatemala, O Salvador, Colombia, Perú,- e
democracias novas aínda non asentadas, tuteladas militarmentf! e vixiadas polo incómodo Gran Veciño Norteamericano: Unha insoportable débeda exterior ós ricos, pobreza
máis ca miserenta, ó imperio mafioso da droga e.. . un ha
estraña síntese de moita dar e algunha esperanza. Ese cu me
iberoamericano pagou a pena.

¡Groenlandia, Groenlandia!

e

l
·orna unha profecía re. petida, coma un anuncio
intermitente. Primeiro foron as publicacións de
certos bancos e caixas de aforro.
Despois os técnicos "realistas"
da modernidade e do progreso.
Máis tarde os políticos, tecnócratas e europeístas que negociaron,
en nome dunha España para a
que Galicia é un apéndice molesto, a entrada a saco do "Hipermercado Común" nas nosas vidas. Agora xa é o propio goberno
galego quen o di: hai que borrar
do mapa sesenta mil explotacións agrarias galegas, hai que
reconverter a sesenta mil familias. Son as leis sagradas do mercado, o oráculo do progreso, os
mandamentos do gran capital.
O certo é que aquí, convén lembralo agora, a ninguén se lle preguntou sobre a entrada na e.E.E ..
A visióñ madrileña da realidade,
con tan magníficos representantes entre nós, deu por suposto,
por sentado e por feito que non
eramos tan marulos e retrógrados como para cuestionar semellante avance. En Groenlandia si.
En Groenlandia, comunidade autónoma de Dinamarca que vive da
pesca, preguntaronlle é a resposta foi "non". ¡Que pailáns son
os de Copenhague que consenten dubidar do indubidable!. E foi
unha boa oportunidade perdida a
do referendo. Habería debate, información, toma de conciencia,

preparación. E seguro que unha
adhesión máis favorable a Galicia. As voces conscientes do nacionalismo foron voces no deserto ¿A quen se lle ocorría facer
certas preguntas impertinentes
sobre a terra prometida do euroconsumo? ¡Profetas do non!, dicían os modernos.
E a xentiña foise empeña.n do
para competir cos holandeses e
franceses. Agora sobran sesenta
mil familiares. E no trasfondo de
todo un pregúntase se non estará
o idiotismo de sempre. Ese que
só concibe un único modelo de
desenvolvemento, o que trazou o
capitalismo liberal anglosaxón e
centroeuropeo. Primeiro concentración da propiedade agraria en
poucas mans. Segundo, expulsión de campesinos á cidade.
Terceiro nacemento de grandes
cidades industriais arrodeadas
de cinturóns de arrabaldos proletarios. E xa estaremos no país das
marabillas.
E todo xustamente cando ese
modelo non é socialmente aceptable nin históricamente necesa- ,
rio. E todo xustamente cando a
pequena explotación campesiña
empezara un camiño de modernización,. organización da producción e comercialización, especialización, etc ... Un camiño que sería viable se a incorporación ó
mercado común fose negociada
cos intereses galegos enriba da
mesa.
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BOA NOVA

Manolo RegalNictorino Pérez

Oración no amor e polo amor
Señor, Pai e fonte de tóda/as tenruras,
, ¡como me sinto confortado
ó ve-lo moito que me queres e aprezas!
.
Eu son moi pouca causa,
pero; que grande me fai o cariño que ti me tes!
.
Douche gracias
por todo o amor que hai no mundá:
polo amor que nace no meu corazón,
polo amor que nace no corazón dos outros cara a min,
polo amor que namora a tantos mozos e casados,
polo amor que empuxa ó célibe a amar sen límites,
polo amor que se entrega gratuitamente polos máis
marxinados,
polo amor desexado e nunca obtido por tantísima xente.
¡Como me gustaría, meu Señor,
vivir no amor á sombra do teu mesmo amor,
con gratuidade, con liberdade, con gozo,
con capacidade de entrega e de sacrificio no amor,
amar moito e ben e libremente ...
Señor, quera entrar no teu amor,
quera entrar na túa luz
que o alumea todo,
PALABRAS

DE

:IGREXA

Buscar a Deus sempre
Crítica da ortodoxia que non sexa camiño)
Ca/quera formulación do encontro con Deus nun mo-

mento dado, se non é expresión dun camiño polo que se
pode crecer, se non é unha formulación aberta e dinámica
que ofreza sempre a posibilidade e a chamada da conversión, se non incorpora un espírito que abre sempre
portas e perspectivas, se non é un ha enerxía reparadora
de forzas (como suxire o salmo 22) que nos fai capaces
de mobilizarnos (Heb 11) en busca de "outra patria
mellar" (para a fraternidade), que a un tempo nos pacifique coa Boa Nova e nos empobreza introducíndonos na
irmandade dos que teñen fame e sede de xustiza, ca/quera espiritualidade que non nos faga entrar en seguimento
e conversión, en proceso de cambio, será unha espiritualidade falsa: o Espírito sempre é coma vento que pasa e

empuxa, o Espírito do Pai sempre está enxendrando a
fraternidade entre os seus fil los, o Espírito de Cristo está
sempre pacífica pero conflictivamente moitas vece,s,
rebaixando ós poderes do seu trono e ensalzando os
humildes" (Le 1). Crer en Deus é por isa ser constantes
buscadores de Deus, buscadores pacificas porque confiamos en que Deus, 61 si, xa nos encontrou a nós: "Non
é que chegase á meta, nin que xa teña chegado á perfección. Non. Eu aínda vou correndo, a ver se a alcanzo, xa
que tamén eu fun alcanzando por Cristo Xesús. lrmáns,
eu non boto de canta que a teña alcanzado (... ) onde
queira que teñamos chegado, sigamos na mesma liña"
(Flp 3).

ata as profundidades do meu ser,
ata as profundidades todas da vida e do mundo.
Que na túa luz descubra eu as miñas luces,
que na túa luz descubra eu as miñas sombras.
Señor, quera acertar en ti
coa miña verdade persoal,
para ser enteiro e feliz
coma ti queres que sexa,
para gloria túa, xa que e-lo meu pai,
para proveito dos irmáns que me rodean.
Señor, que non me asusten
nin a cruz nin o sufrimento
se se me presentan no camiño da miña fidelidade,
que os saiba asumir con moito amor,
coma Xesús mesmo fixo .
Señor, Pai meu, amigo meu,
Póñome nas túas mans,
póñome totalmente nas túas mans,
ca meu carpo e ca meu espirito,
ca meu pasado, ca meu presente eco meu futuro,
entregocho todo,
porque ti e-lo meu pai, que me queres,
que me sustentas sempre,
que estás cabo mine me comprendes.
REMOENDO

O

EVANXEO

Domingo 22 do tempo ordinario (1 de Setembro)
(Deut4, 1-2.6-8; Sant 1, 17-27; Me 7, 1-23)

"Ningunha causa das que veñen de tora pode facer impuro a un
home. O que ven de dentro, isa si que o pode facer impuro".

Xesús, o home libre, sempre estivo en contra dos mil lazos
legais que ataban á xente, dunha leí que esclaviza no canto de
liberar. E mais ainda, sempre estivo en guardia contra as trampas dos moralistas, que están mais pendentes do cumplimento, do exterior, que das verdadeiras actitudes do corazón.
Quizais por isa, os novos plantexamentos da moral cristiá
están mais atentos ás actitudes fondas, que a tal ou cal feíto
aillado. Por que non é suxo " o que ven de fora ", senón " o que
ven de dentro " . Non e suxo o carpo (nin siquera o das prostitutas) , senon as actitudes do corazón. Actitudes que ¡evidentemente!- só se poden verificar nos feitos.
Domingo 23 do Tempo Ordinario (8 de setembro)
(ls35 ,4-7; Sant2 , 1-5; Mc7,31-37)

11

(XoséA. Miguélez. " Buscando ó deus vivo " . Encrucilla:::la 73)
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"as augas agraman no deserto; corren regueiros pota estepa; a
terra queimada convértese en /agoa e a terra erma vólvese fonte
abondosa".

Deus é o transformador da realidade , a esperanza sempre
acesa, porque é a salvación; definitivamente presente no Mesias, ,no Cristo. Por isa o cristián é sempre o home da esperanza, e a alegría é unha das cualidades mais importantes dos
santos, dos que souperon comprender e seguir ó mestre. Alegría que é a luz que vende as tebras do sofrimiento.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

PARA SETEMBRO quedaron moitas materias de estudiantes, agardando unha nova
oportunidade , e para setembro agardan máis de d uascen tas iniciativas parlamentarias
propostas po la '' oposición " e

qu e os conselleiros non dan
con testado , rematando os
pl azos legais. De non ha~er
máis ax ilidade pala banda do
executivo , os atrancos poden
multiplicarse na arde da Cáma ra parlamentaria.

Cap ela da
Virxe do
Naseiro

A SEMANA DO CINE DE
LUGO, XIII Semana Internacional , terá lugar nos derradeiros días de setembro , coa reposición de " Un
viaje por Galicia" de Luis
R. Alonso (1929) , despois
do éxito do Xociviga do
Carballiño que en vindeiros anos será convertido
en Festival de Cine.·

"S.0.S.
-GALlCIA" é un servicio
de urxencia sempre presto a socorrer calquera necesidade , que se lle
pida . Seis hel icópteros , un remolcador con base en
Corcubión ... , para
atender un infarto ,
un ha
desgracia,
unha doación de
órganos, etc.

A ROMARIA DO NASEIRO xunta a miles de
festei ros do río Land ro o s
días 24 , 25 , 26 e 27 deste
m es. Paga a pena ac heg a rse antes á cidade de Vive i ro , perta desta fermosa
p aisaxe e vi sita- las súas
rú as, igrexas e o Mosteiro
d e Valdeflores.
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Galicia: un verán cultural mQvido
ntre Xullo e Agosto , a pesar
de que o tempo non axud ou demasiado , houbo do ming os nos
que a xente que gasta da movida veraniega, festeira e cultural, non
sabía onde escol ler, de tan exte nsa e
variada que era a oferta.
Só no primeiro domingo de Agosto
coincidiron : a Feira e Festa da Música e da
A rte en Guitlriz (organizado po laAs. Cul tural " Xermolos ", que este ano ce lebra o
seu 15 cump leanos , como talamos no nº
366 da nosa revista) ; a Festa do Bonito en
Burela (que esta volta organizou tamén
un ha importante Feira de Mostras) ; a Xira
a Santa Cruz e o Oía da Gaita en Ribadeo;
o. Cristo da Victoria en Vigo ; a Romaría
Vikinga de Catoira en Arousa (que vo lveu
convocar a miles de turistas para presenciar o " frustrado " asalto dos vikingos
ás Torres de Oeste, " ben defendidas "
polos cristiáns) ; a Festa do Alvariño en
Cambados (estas dúas últimas declaradas de interés turístico polo Ministerio a
nivel estatal) ; a Festa Gastronómica do
Longueirón no Fisterra ; a Festa do Tu rista
en Portosín ; a Festa da Carballeira de Zás;
as Xornadas de Folklore de Ourense ; e ata
1

Unha das mu/tiples festas da empanada
que proliferan galicia

un ha lidi a de xatos mais ca de tauros nas
festas de Baralla; e un sinfín de festas
mais.
Pero non se pode esquecer como ó
longo destes meses se foi celebrando
tar'nén: a veterana Feira de Mostras do
Noroeste en Ferrol , ou a Boirom ostra; a xa
tradicional Festa do Pemento en Herbón ,
etc. Sen esquecer as que segu irán celebrándose ata o remate do mes co ma.:-.as
festas de Sanroque e do Naseiro en Vi vei ro , as sonadas de Sanxenxo e de

Celanova, ou a Festa do viña condado en
Salvaterra do Miño,... A destacar pola
súa riqueza cultural a Romaría Internacional, que este ano alcanzou a XII edición , e
trouxo a diversos concellos de Galicia a
riqueza cultural de pobos tan distantes
coma o canario ou o ucraniano (en Rusia). Ou as orixinais festas m edievais de
Ribadavia, Sada, Palas ,... E non se pode
esquecer tampouco a festa que tivo a
Xunta de Fraga cos monxes de Samos,
na que non faltaron nin o tiro , nin as
barcas , nin os foguetes , nin as foliadas
de letras incisivas co " Todos queremos
mais " coma estribillo . E o 25 de Xullo
" día da patria galega " .
Se xa hai moito tempo que non se podía poñer en dúbida o espíritu festeiro
dos galegas e a súa sona de org_
ani zar
boas festas , nos últimos anos o goberno.
autonómico e concellos semellan est ar
interesados en multiplica-la oferta cul t ural , quizais por aquelo de que " por nós
que non se diga que non hai cul tura
abando na xente ''
Victorino Pérez

O PECHE DE RADIO 4 e de
Radio Montarte é un pau para
a normalización do naso
idioma aínda que o Señor
Fraga diga que isto non ten
importancia, porque así ten
máis campo a radio pública
galega, que esperemos que el

non converta en privada. Radio 4 era unha canle aberta ós
problemas propiamente galegas e á nasa cultura, e así a
emisora instalada frente ós
Cantóns da Coruña quedou
desarbolada e desencaixada.

ººººººº

A VOLTA CICLISTA remata o dezaseis de agosto
en Compostela, despois de
percorrer as catro capitais.
Esta volta está considerada de clase 2.2 pela Federación Internacional de
Ciclismo. O primeiro escalón ocúpano o Campibnato
Mundial de Ciclismo, así
coma os nacionais, o segundo é para o Tour, Giro,
a "Vuelta", é tamén a volta
a Suiza, no seguinte plano
está a Copa do Mundo. A
clase dous é para as carreiras por etapas, entre elas a
nosa Volta.

ººººººº

PONTEVEDRA, coa súa Bienal viña senda a capital da arte
nos veráns, e tamén nos invernas coa súa Facultade de Bellas Artes, máis este ano a Bienal vén me"rmada, e érguese A
Coruña cunha mostra tan
completa: a Mostra Unión Fenosa. De tódolos xeitos non

esquecer que neste ano estamos a celebrar o centenario
de Sánchez Cantón, fundador
do Museo de Pontevedra, e do
pintor lucense Castro Gil recreador das plazas e rúas de
Pontev~dra como pode verse
neste grabado.

ººººººº

"OS ASASINOS MÚLTIPLES" producen un certo
morbo na sociedade USA.
Segundo informes policiais hai máis de vinte asasinos múltiples pululando _
pela xeografía do país. Enf~rmos sexuais, marxinados sociais, desquiciados
das familias ... , son autores

de mortes en serie ou cadea. Mentres tanto novelas
e películas que retratan a
estes seres son devoradas
coma rosquillas por unha
sociedade ansiosa de non
sei que ... O último enxendro vén de aparecer con
máis de once mortos ás
súas espaldas.

ººººººº

Ga/icia : tradición e modernidade. 1989

"GALICIA: TRADICIÓN E
DESEÑO" é unha exposición
da que se pode disfrutar nestes días en Compostela en
dous escenarios fermosos: o
Museo do Pobo Galega (con
sección adicadas á moda, arquitectura, fotografía) e na

RlttlA-5

Casa da Parra (con mostras de
deseño Gráfico e deseño Industrial). Desde a fotografía
dun Lobato ata traballos de
Díaz Pardo, Antón Palacios,
César Portela... Esta mostra
inauguróuse en Stuttgart e a
seguinte fonda será París.

AS RELACIÓNS INFORMAIS dentro das industrias
son a tónica xeral nas nosas fábricas, xa que case o
setenta por cento das empresas galegas non teñen
" departamento de persoal " . Tamén prefiren elas
mesmas preparar ó seu
persoal e desconfían das 1icenciaturas e da preparación.

O humanismo
cristián
~Miguel Anxo Araújo lglesia5*

O

conservadurismo español amósase ofrecendo
a representación dunha filosofía politicosocial estreitamente vencellada coa fe cristiá.
Consiste nunha maneira propia de concibi-la
orde social e o comportamento individual , distinta doutras. Cando se troca en programa de partido tenta ser
expresión dos valores cristiáns, da moral cristiá, etc.
Por iso na súa publicidade móstrase utilizando coma
inspiración do seu programa un xenérico e ambiguo
" hu man ismo cristián ., .
Puntos moi chamativos e utilizados deste "humanismo cristián·· son: unha defensa da vida que se fai
rixidez legal fronte ó aborto; a defensa da familia monogámica que olla o divorcio coma o seu inimigo; liberdade dos pais para escolle-lo tipo de escola confesional
ou non que queiran; o respecto á propiedade privada
dos medios de producción e o libre xogo de mercado .
Por estes acentos que eles subliñan especialmente ,
pode apreciar que para eles o humanismo cristián é:
unha concepción do home, que afirma a persona humana na súa vertente máis individual que solidaria ;
un ha teoría política especial , que salienta a arde social
existente sobre calquera outra e onde a xustiza social
parece xerarse única e exclusivamente do libre xogo do
mercado. Non hai que facer estarzo especial par decatármonos que, desde o punto de vista das funcións
sociais , o que esta concepción político -social tenta é
acacia-la súa lexitimación pública por medio da relixión
cristiá.
E un ha relixión cristiá que prestase conscientemente
o seu asentimento a esta solicitude, estaría apoiando
fins e opcións políticas partidistas. Por outra banda
estaría colaborando ó vencellamento da lgrexa e dos
crentes españois , en canto tales , coa dereita política.
Non se trata de lle nega-lo dereito ós segrares católicos
a que tomen esta opción, posible entre outras , no mercado político pluralista: senón en chama-la atención
dos católicos para que non caían na tentación de identificar esta opción coa súa fe cristiá.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

UNT4
DEGAUCIAO
RlftlA-·6

Unha case identificación histórica entre lgrexa e burguesía capitalista, que xorde sobre todo no século XIX
co xeneral NaNáez e o concordato de 1851, e que,
despois de atravesa-la restauración canovista e os puntos tráxicos da segunda República e a guerra civil , desemboca no Estado confesional baixo o réxime do xeneral Franco , e que está aí lavada.
A utilización do factor relixioso por parte do conservadurismo español , tenta continuar unha vella práctica
histórica de dereita social, que acapara o poder económico. Non se trata de que certos valores que eles defenden non sexan cristiáns, que o son, senón que , de ordinario , agachan outros valores, que tamén son cristiáns
e sen dúbida máis promotores da solidariedade humana. Polo tanto, o humanismo cristián que.eles defenden resulta un humanismo parcial e manco. O que non
quere dicir que haxa outras ideoloxías políticas que
o
u
n· m cristián integr

Curso de monitores en Miño

A

r

Escala Alento de
Educadores
do
Tempo
Libre
acaba de convocar un Curso de Monitores
de Tempo libre na localidade coruñesa de Miño.
O Curso desenvolverase
a partir do día 16 de Agosto
na Casa que a Compañía
de María ten no lugar c9ñecido coma a Rigueira. E un
curso intensivo polo que
no prezo se inclúe o aloxamento e a manutención. Os
interesados en obter máis
información deberán dirixi rse ó Apartado 557 de
Santiago. A data tope de
inscripción é o 10 de Xullo.
O local escollido ten tódalas ventaxes para levar a
cabo as actividades formativas propias dos monitores de tempo libre: Amplos
espacios para obradoiros
de expresión literaria, musical, plástica, medios audiovisuais, técnicas de
campismo, etc, salas de
xuntanza, teatriño para veladas, unha grande horta,
todo a menos de dous quilómetros da praia de Miño,
que conta cunha bandeira

de Europa.
Ademáis cóntase coas
posibilidades educativas
do territorio próximo: Mosteiros
de
Montero e
Caaveiro, coa súa importantísima fraga, Pontedeume, Betanzos... Todo
iso da orixe a unha morea
de actividades que enriquecen o contido duns
cursos que se quere que
sexan formativos e lúdicos.
Tódalas actividades teñen
este duplo valor: Formarse
divertíndose.

A

A Escala Alento está recoñecida pola resolución
do 4 de Maio de 1987 para
titular monitores e directores de actividades de
tempo libre. Recentemente
saíu unha orde que determina os novos programas
de formación neste eido,
orde pola que xa se regula
este curso. Dentro do seu
ideario educativo avoga
polo compromiso na transformación da realidade, o
traballo pola paz, a ecoloxía, a defensa da creativi-

dade persoal e polo reforzo
da identidade colectiva de
Galicia.
E incuestionable a importancia que están a
col le-las actividades de
tempo libre na nosa terra
por parte das institucións
autonómicas , locais e distintos colectivos educativos. Ante o abondosa que
se amosa a oferta existente
é necerario regulala dalgún xeito para da-la garantía
suficiente
ós
participantes.
Este intento de cualificala oferta é unha esixencia
interna das propias asociacións
de
educadoresmonitores que queren mellorar no seu traballo diario, e tamén é unha esixencia interna das entidades
organizaqoras que procu. ran ofrecer un producto o
mellar posible. As Escalas
de Tempo Libre que actualmente son setena Galicia poñen o seu grao de
area para tal fin pola viada
formación
dos futuros
monitores.

ROMAXE DO FARO
(14 de Septembro)
HORARIO

Mañá:

11,00
12,00
2,00

Acollida.
Celebración
Xantar.

Tarde:

4,00
6,00

7,00

Salmo 120
Ergo os meus o/los cara ós montes
¿de onde me virá o meu socorro?
O meu socorro vén do Señor
que fixo o ceo e maila terra.
El non deixa que esvare o teu pé,
o teu gardián non darme;
non darme nin se adurmiña
o gardián de Israel.
O Señor é

o teu gardián,

Festa
Despedida.

o teu arrimo, sempre á túa dereita.

Oración no mosteiro de
Oseira para os que teñan
vagar.

O Señor gárdate do mal,
el garda a túa vida.
O Señor garda as tú as idas e chegadas
agora e por sempre.

Serán:
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A lento

O so/ non che fará mal polo día
nin a lúa po/a noite.
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Kurdistán é a nación sen Estado máis grande do
mundo (Ver IRIMIA nº 364) mais está actualmente
rota e asaba/lada. Cinco Estados reparten a súa
enorme riqueza agrícola e petrolífera. Cinco estados
a/leos ós vintecinco millóns de kurdos que, en definitiva, viven
na pobreza.
Uneos a lingua, indoeuropea coma eles, tan maltratada e
esquecida coma eles, sobre a que pesan prohibicións nalgúns estados tanto de escribí/a como de fa/ala .
Tivemos recentemente a oportunidade de conversar con
Hushyar Mariwan, vicepresidente do comité internacional
para a liberación do pobo kurdo .

O

fAR6AD€19.P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA
f~ 27891 CERVO (Lugo)

*

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Corui1a)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04

~~ Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE ·COMPOSTELA

Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88

*

Provenza, '1J4
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79

~~ Zurbano, 46
28010 MADRID

Teléf.: 91 - 410 48 30

*·

Habana, 20
320(>3 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28

Fax 988 - 249856
~~ Dolores, 55

~" 15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16

- ¿Como xorde a recente revolución?
- Dende logo non xorde
do baleiro: é un paso máis
dunha revolución do pobo
kurdo dentro do estado de
Iraq contra os diferentes
gobernos de Bagdag. É un
problema que se re~onta
mesmo ó nacemento do
estado
iraquí.
Dende
aquela a revolución foi
case permanente, discorrendo en etapas . Agora
tratouse dun intento de
aproveitar o debilitamento
do poder militar do réxime
baasista de Iraq, erguerse
contra Hussein e impo~er
pola forza o dereito do
pobo kurdo, agora que uns
señores viñeran e destruíran a maquinaria de guerra
de Saddan Hussein . Pero o
caso que aínda lle deixaron
o poder militar suficiente
para esmagarnos. Porque
nós non ternos tanques nin
avións par defendernos
~

!

1 TURQUJA
1 14,5 millones
de kurdos

¡ 25% c!ela
1
¡ pobJaclón
i
!1 • ·
!

!

[l
~' (en instalación)
' Pza. Sto. Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04

*'
1

ur. Cadaval, 24
36202 VIGO

Telf. 986 - 220050
Fax. 986 - 220474
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deses asasinos a soldo que
compoñen a garda republicana. Son mercenarios
que canto máis cobran ,
máis matan .

- ¿Como axudaría a liberación da zona do Kurdistán en territorio iraquí
para a autodeterminación
de todo o Kurdistán que é o
voso obxectivo final?
- En principio non perseguíamos unha independencia xa que supoñería a
oposición doutros estados, especialmente de Turquía, que xa aclarara que
non permitiría a existencia
dun Estado Kurdo independente ainda que fose a
partir da zona iraquí.
O noso proxecto ía encam iñado a establecer unha
democracia en Iraq que
asegurase os dereitos nacionais do pobo kurdo en
base a unha autonomía, a
un Estado federado. Esto

Kurdos: recompoñer e liberar a un pobo

A marte cébase especialmente cas nenas

mesmo Turquía parecía estar disposta a aceptalo. Un
Estado federado, ~entro
dun Iraq democrático, serviría coma base ós kurdos
dos outros estados. O problema é que hai moitos intereses en que esto non suceda. A Irán dálle medo,
pero a opos1c1on máis
grande vén de Turquía
onde viven a metade dos
kurdos, uns trece millóns.

- ¿Calé a situación actual do kurdistán na zona
iraquí?
- A maior parte dos kur-
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dos que saen das grandes
cidades cara a Turquía e
1rán continúan refuxiados,
sobre todo os que foron
cara ó lran. Moi poucos
voltaron ás cidades iraquís, pero si moitos dos
que saíron por Turquía están voltando cara ós campos dos refuxiados feitos
polos americanos na zona
que nosoutros chamamos
do Bahdinal, no Iraq, xunto
á fronteira turca. Voltan
porque en Turquía estaban
peor que antes de marcharen.

Mentres, o exércicio iraquí problema é político , non
está a destruír tódolos ba- "humanitario " . Requírese
rrios kurdos da cidade de unha solución política paKirkuk que é a capital do raevitarmos que se repita
petroleo iraquí. ó longo outro éxodo masivo coma
dos anos intentaron arabi- este .
zar esta cidade, poboán- ¿Cal é o mellor cadoa de árabes e expulmiño
de solución? ¿Unha
sando kurdos. Agora aproconferencia
internacional
veitan o éxodo masivo da
ou interrexional?
poboación
kurda
par?
- Tal como están as
arrasar as súas casas. E
causas mellar sería interun ha acción da que hai que
nacional. Pero , en primeiro
responsabilizar ó goberna- lugar, dubido moito que se
dor civil , un primo de Sad- faga; en segundo lugar dudan Hussein .
bido moito que se chegase
En realidade as cidades a acordo ningún; e en terkurdas son o único que ceiro é pouco probable
realmente controla o exér- que se talase do Kurdistán.
cito de Saddam.
Mellar que a guerra será
A situación e dificil por- sempre unha solución por
que as negociacións non outra vía. Pero con réxi mes
avanzan e o pobo kurdo tan " inofensivos " coma os
desconfía de
calquera de Saddam , Irán , Turquía ,
acordo con Saddam. A ex- Siria, ... a historia ensínademóstranos nos que , ou nos defendeperiencia
que a palabra de Saddam mos e esiximos o que é
vale tanto coma a dunha naso pala forza , ou non
rata. En definitiva, os que nos van regalar na.d a. Mira
fuxiron a Irán, a gran maio- como está Palestina ... Poi s
ría , estan alá á espreita. Os o Kurdistán aínda interesa
menos.
que fuxiron a Turquía,
aínda que foron recibidos a
- ¿Que consideración
tiros, despois viñeron os vos merece a posición ocamericanos a sacarlle o cidental en todo este
morto ós turcos e xa non os conflicto?
masacran.
- Os Estados de occi polos
dente funcionan
- ¿Como están a funseus intereses. En reali cionar as axudas internadade e respecto a nosoucionais?
tros e a todo o Oriente Me- Houbo moitas axudas, dio en xeral é un ha postura
diñeiro, comida, menci- imperialista. En canto á
ñas, ... O problema son os guerra de Golfo nós dixeintermediarios. É o caso do mos moitas veces que non
exército turco que se apro- era a nosa guerra. Era a
piou de tanto. Por exem- guerra de Saddam cos Esplo, o envío de dous avións tados Unidos. E nós erapor parte do goberno espa- mos neutrais aínda que, en
ñol. Tiveron que aterrar calquera caso , era unha
oportunidade
unha base militar turca. A boa
paradestruí-lo poder do
partir da chegada xa non
Baas de Iraq. Foi occidente
hai control. Ou o caso do o que fixo esta guerra.
periodista inglés expul- Doutra parte respecto a
sado por dicir unha ver- Iraq ternos claro que, alo dade: que os militares tur- menos no Kurdistan de
cos asasinaban por roubar Iraq , Saddam é o noso
principal
iniun ha simple manta.
migo , lago veñen
os
De tódolos xeitos nondemais.
cansarei de repetir que o
Ana Sabela Maronho
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Np leite, acalidade
está no que non_se ve.
Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para sermos competitivos coas
rexións productoras europeas. Per~ ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias ·
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos.
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguintes puntos:
- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir. ·
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras.
- Manter a punto as muxidoiras.
- Usar tanques de frio no canto das canadas.
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de
antibióticos cando sequen as vacas.
- Efectuar unha detección precoz da mamite.
- Segui-los programas sanitarios preventivos.
DE GAUCIA
- Cumpri-los prazos de suspensión cando os animais estean a tratamento.
Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis
CONSELLER A DE AGRICULTU~A
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo,
GANDERÍA EMONTES
halle conseguir un mellor prezo por el.

UNTA
(¡Jz;
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Analise dos gastos nun grupo de ~lotacións de vacun de leite (ano 1990)

presente estudo está basado en 40 explotacións de
leite dos concellos de Ribadeo, Trabada e Barreiros
que veñen aportando datos dentro de dous Grupos de
Xestión asesorados pala Axencia de Extensión Agraria de f3ibadeo.
Os datos das explotacións son enviados mensualmente polos gandeiros para ser procesados informáticamente na Axencia. A traveso de reunións periódicas estes datos son analiZa.dos en grupo despois de seren clasificadas as explotacións en
tres grupos. segundo o seu Marxe Neto por Ha., é decir, segundo a súa "rentabilidade " por cada Ha. de superfició adicada á produción forraxeira para a alimentación das vacas. Os
tres grupos citados son os seguintes:
Grupo de capeza.- Representado por unha "explotación
tipo " cuios datos son a media dos do 25% das explotacións
que obteñen mellar Marxe Neto por Ha. (M.N./Ha.)
Media xeral.- Representada por unha " explotación tipo "
cuios datos son a media de tódalas explotacións.
Grupo de cola.- Representado por unha " explotación tipo "
cuios datos son a media do 25% das explotacións que obteñen
menor M.N. por Ha ..
Características das explotacions

As carecterísticas xerais das explotacións estudiadas figuran no seguinte cadro, no que se refire á superficie, número de
vacas, carga gandeira, producción deleite e prezo do leite.

Gastos
Alimentos comprados

Por L.
14,63

Media

12,58

12,46

9,58

Numero de vacas

32 .24

27 .95

19,14

Litros de leite por vaca
Litros de leite por Ha.
Litros de leite por explotac1on
Prezo do le1te

2,56

2,24

2.00

6.049

5.677

4.933

15.501

12.736

9.855

195 .005

158.661

94.438

43,68

42,60

49 ,50 14,80

%

Por L.

48,71 14,07

%
41 ,09

1,25

4,24

1,19

3,93

0,89

2,60

Leite artificial

0,21

0 ,70

0,25

0.81

0,26

0,77

Veterinario e menciñas

1,01

3,40

1.21

3 ,98

2,00

5,84

lnseminacións

0,43

1,45

0,47

1,53

0,42

1.23

Gas-oíl

0.87

2,94

0,92

3,01

1,51

4,42

Lubricantes

0,11

0,36

0,10

0.33

0,14

0,41

Reparac"ións

0,88

• 2,97

0.88

2.90

1,28

3,73

Luz electrica

0,76

2.58

0,80

2,64

1,26

3,67

Alquiler maquinaria

0.73

2,49

0,56

1,85

0,19

0,54

Abonos

1,82

6,15

1,78

5.84

1,63

4,77

Sementes

0,49

1,67

0,45

1,48

0,60

1,75

Productos de limpieza

0,15

0,52

0,65

0,37

Xornais eventuais

0.25

0,85

0,22

0.72

0,13

Outros gastos

0,67

2.27

0 ,65

2,14

0,77

2,24

Seg . Social Agraria

1,28

4,34

1,62

5,32

2,47

7,20

Contribución

b .09

0.29

0.07

0,25

0.05

0,17

Renta da terra

0 .55

1,85

0,47

1,56

0.33

0,97

Seguros

0,27

0,93

0.22

0,73

0.62

1.80

Amort. Tec . Construc .

0,98

3 .34

092

3,04

1,15

3,36

Amort. Tec . Maquinaria

2.12

7,16

2.61

8.58 4,10

0,20

1,08
0,39

11 ,97

29 ,55 100,00 30 .39 100,00 34.24 100.00

Cola

Superficie agrícola util (S.A.U .)
Carga gandeira (Vacas/ Ha.)

Por L.

%

Cola

Penso da recría

Total
Cabeza

Media

Cabeza

' 40,44

Litros/ Ha.

Va cas/ Ha.

Alim ./L.

Cabeza

15.501

2,56

14,63

Media

12.736

2.24

14,80

9.855

2.00

14.07

Cola

De1allee analise dQs gastos nas explQtació"ns.

Considero moi importante facer uri desglose detallado para
ver como repercuten cada un deles en cada litro deleite producido. No cadro figuran detallados os gastos correspondentes o
ano 1.990.
Dentro do capitulo de gastos, merece especial atención o de
ALIMENTOS COMPRADOS xa que representa entre o 41 % e o
49% dos gastos totales das explotacións.
Se analizamos os gastos en alimentos comprados con relación a producción de litros deleite por Ha. e a carga gandeira
(vacas/Ha.) , vemos que, ó contrario da crencia xeralizada, son
as explotacións de maiores cargas gandeiras e de maiores
produccións de leite por Ha. as que gastan IT)enos en alimentos comprados por litro producido. As explotacións de cola só
gastan 0,56 ptas. menos por litro que as de cabeza pero para
producir 5.646 litros menos por Ha.
Consideramos que estes gastos en comprar alimentos poden reducirse considerablemente mantendo a mesma roducción en base a dúas actuacións nas explotacións:
1º Mellara na producción, manexo e conservación dos forraxes, consideramos urxente mellara-la calidade dos ensilados polo que esto reduciría o gasto en alimentos comprados.
2º Vemos tamén de enorme importancia a aplicación de
programas de alimentación para que, previamente valorados
nutritivamente os forraxes propios, sexa calculada unha ración equilibrada dacordo coas necesidades das vacas e o
menor coste posible.

RlltlA-13

O apartado de gastos que segue en mportancia o de alimen tos comprados é o de amortización de maquinaria, gastos que
foron calculados tomando como base unha vida útil das máquinas e apeiros de 1O anos, é decir, que cada ano supoñemos
que cada máquina ou apeiro se gasta nunha cantidade resultado de dividir o seu coste entre 10 anos. As máquinas ou
apeiros de mais de 1Oanos non selles calcula amortización .
En canto ó gasto en amortización de maquinaria por litro,
vemos que as explotacións do grupo de cola gastan neste ·
concepto o doble que os do grupo de cabeza xa que contando
cun investimento similar ás de cabeza, dividen este gasto entre
100.000 litros menos deleite qu.e venden ó ano . Consideramos
que este gasto podería verse reducido en tódalas explotacións
si se intensificara a utilización en común de maquinaria, razón
de ser dos-Grupos de Utilización en Común de Maquinaria en
Francia e outros países.
Polo que respecta ós Óutros grupos de gastos non vemos
· facer comentarios para non alargar este estudo . A súa repercusión no coste de producción do litro deleite é menor, ainda
que cunha mi llora no manexo da explotación , algunhos deberían incrementarse algo (Abonos) e outros poderían verse reducidos (Veterinario e menciñao).

Jesús Mundiña Acebo

"Aqueles movimientos va lados"

Benquerido Director:
Valado segundo a Real Academia
Galega, é ·cerrado, cercado arrodeado de valos, ou un muro de terra
e pedras que cerca unha herdade.
Mais un valado é algo máis ca un
montón de pedras apiladas formando parede; as súas variantes din
moito de quen as construíu, e as intencións ó facelo desta ou doutra
mane ira.
Sabemos que unha construcción
popular réxese por unhas normas
que o costume se encargou de volver tradición, e cambia cos lugares.
Está claro que os seus materiais son
os que abondan na zona, e van
dende un conxunto de cantos máis
ou menos regulares afincados no
chan, ata unha sabia combinación
de pezas que determinan ritmos e
garanten unha gran estabilidade á
súa estructura.
Forman unha parte do naso entorno, e quizás por isa non lle soemos prestar moita atención. Mais co
tempo , van senda sustituídos por
estacas e arames de espiño . Algún
bo día, ó querer abandonar un ha corredoira , toparemos cunha fera arameira, que nos impedirá o seu paso,
e é entón cando botaremos en falta
eses morriñentos valados, feítos en
pedra que po.r mor dunha modernidade implantada quizás por eses aires do norte europeo, por esa ansia
de producir máis e máis, por ese
afán de competir, por esas ganas de
que sexamos un pobo económicamente forte, por esa teima de querer
os enxeneiros agrícolas vidas de
fara de tirar coas nasas fermosas
cerrumes que consideran un atraso,
cando a C.E.E. ten excedencias de
todo menos do naso querido e agarimoso chan, e digo ten porque eu
non me considero desa comunidade, porque, ¿de que nos serviu
ata agora?.
Atraso , meus grandes señores,
son os cerrados de Moscova· con
premio Nobel incluído, atraso era o
cercado de Berlín , mais os nasos valados non son os seus muros, os nasos valados son para ollar, e sentarse un anaco conversando co labrego da outra beira, os nasos valados, meus cabaleiros, non nos fan
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sentir reféns, os nasos valados, teñen morriña e eso non o ten ningún
país europeo por moi economicamente forte que sexa, e hai que dicilo con moita mágoa, os nasos valados, estannos a escapar das mans,
por mor dun progreso que din que
somos anticuados.
Vén esto a canto, porque na miña
parroquia seica van tace-lo aparcelamento. A miña aldea, é moi fermosa, a Deus gracias, aínda está sen
construir pala xente de fóra, aqui en
Oirán, aínda hai grandes silveiras,
que nos fan a ledicia dos seus froitos, ou valados feítos polos nasos
antergos dignos de admirar.
"Eses·· comeron o "coco" a catro
labregos que por desgracia suman
maioría, e claro, cando o pide a
maioría o proxecto está aprobado.
mais e despois ¿que nos quedará?.
Os labregos xa estamos arruinados,
e agora van co naso chan, coa nasa
incomparable terriña, terra da que
senten envexa. Eles nunca terán as
nasas candeas que florecen no verán, para da-lo froito no outono, nin
as landras dun carballo preto dun
valado, nin a madre selva rubindo
palas árbores ou silveiras, co seu
cheira peculiar.¿ Por que a tomaron
coa nasa terra?. Ata agora o progreso que provén de "arriba", só
serviu para levar ós labregos á destrucció.n, á miseria e á infidelidade,
pasto que despois da entrada niso
que chaman "progreso", non houbo
ningún dos nosos· labregos que durmise con tranquilidade. Leite, legumes, carne, froita e agora por se faltaba pouco madeira, co que as nasas plantacións nun valen un caralla. Por Deus, que .o naso chan non o
arruínen tamén.
Con moito agarimo dende Oirán.
Esteban de Oirán

"¡No meu enterro, nin unha palabra
en castelán ! "

Sr Di rector:
Escribo cumprindo a encomenda
que varias persoas asistentes ó acto,

que paso a relatar, me pediror'l dera
a coñecer.
Nunha parroquia rural da Nasa
Terra, San Clemente de Sisán, Ribadumia, celébrase o enterro do que o
longo de doce anos foi o seu Cura.
Celebración sentida, sincera e afervoada. A parroquia enteira asiste,
acompañando e despedindo ó seu
Cura.
'
Preside a celebración o Sr. Bispo
Auxiliar de Santiago, acompañado
polo Sr. Vicario Episcopal de Ponte- ·
vedra, e un irmán, tamén crego, do
difunto. Nada en lingua galega: nin
monicións, nin lecturas, nin oracións dos fieis, nin homilía, nin tan
siquera os varios avisos dados á cominidade reunida . Todo en lingua
castelá a non ser un pequeno canto
o final da Santa Misa.
¿Cando aprenderán? foi a pregunta que se fixeron va_rios dos asistentes, ó remata-los actos, referíndose ó idioma empregado.
Houbo tamén quen afirmou referíndose ó propio: non dades exemplo os cregos.
Outro díxolle o Sr. Vicario: no meu
enterro nin unha palabra en
castelán.
Sen n:ia1s, atentamente
Vicente Cerdeiriña. - Poio

Hai traballadores e "traballadores"

Escríbolles para pedirlles que,
dende esa publicación, denuncien
como no mundo aumentan cada vez
m·áis toda clase de inxusticias e
como aumenta tamén a prostitución
interesada da lingua e dos medios
de expresión.
No número 361 de IRIMIA, páxina
9, hai un artigo moi interesante sobre a clase obreira, onde o autor,
seguramente facéndose eco do sentir común, di "Pódese concluir que
un médico e un obreiro de construcción son ámbolos dous traballadores ..."
A min paréceme que non. Xa mo
dicían os vellos da miña aldea cando

moc o: "Ai, Pepiño ,
ia ata quedar calvo,
ves sen trabal lar'' .
ude linguistica que
raballo a calquera
s
oitos casos, non é
cupación que prom
duce uns ingresos suculentos.
Nos anos 1968, 69, e 70, que vivín
na vila mariñeira de Camariñas e alí, ·
preto da lonxa, había sempre dous
camions dé Murcia á espera de-' ser
cargados de peixe fresco, e, unha
vez cargados, con soamente un
chófer, coas estra.das daquel entón,
tiña que tace-la viaxe sen parar, porque se estragaba a mercancía. En
Murcia descargaba e, volta de vacío
para Camariñas ...
Pola contra, non· hai moitos días,
por unha cuestión relacionada co
meu traballo de taxista, tiven que irá
Xefatura Provincial de Tráfico. Un
empregado díxome "atravese toda
esa sala .e, no fondo, pregunte por
Isabel. Na sala había moitas mesas
(¿de traballo?): nunha delas había
un home panzudo literalmente dormido, noutra mesa, tres mozos
lendo unha revista pornográfica ...
Se iso é traballar, eu son Napole<?n.
Atentamente,
José Alfredo Verde - Barcelona

A Coruña descrimina
o idioma galego
Estimado Director:
Veño observando que o concello
de A Coruña, co seu alcalde Francisco Vázquez ó frente, non usa a
lingua galega para nada: as rúas da
cidade segen cono me de "calles"; o
propio alcalde sempre se expresa en
castelán nos medios de comunicación; mesmo un spot publicitario
que apareceu na TVG sobre a cidade
se difundiu en castelán...
·
Dá a sensación de que A CORUÑA
é a menos galega das sete cidades,.ó
contrario da exemplar, grande e fer-:
mosa cidade de Vigo, que usa o
idioma galega para todo, e toda a
súa toponimia se le en galega.
Unha aperta. .
·

Carlos González

San Salvador de Poio (Pontevedra)

Cristiáns na Universidade
de Santiago
Hola a todos, queridos irimegos:
Son unha rapaza que rematou a
súa carreira de Historia e quería
contarvos que os estudiantes tamén
nos movemos.
Cos meus compañeiros de " Cristiáns na Facultade " síntome orgu. llosa ó poder dicir que estamos a
facer un labor alternativo e sensibili·zador perante os problemas que nos
afectan ós mozos universitarios tamén no social.
Oeste curso gostaríame destacala masiva participación que houbo
na chamada COORDENADORA DE
ESTUDIANTES CONTRA A GUERRA. E, claro, nós os crentes tamén
aportámo-lo noso gran de area e tomos escoitados á hora de reivindi car, protestar e organizarse pola paz
e contra a fT\áis inxusta das guerras :
a do Golfo.
Desde aquí quera transmitírvo-la
ledicia que sinto ante algo innegable: a rexurdir do movemento estudiantil de todo o distrito.
Bicos e apertas de
Bea - Santiago de Compostela
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Ben deitamos dos vellos

L

embro á señora María,
unha velliña ferrolá algo
máis ca pobre, pouco menos ca mendiga. Un día
bateu comigo nunha corredoira e
díxome:
" ¡ai
don
Xosé
aseñorábame- , qué gordiño está;
se fose porco valía cinco pesos
máis! " . Vintecinco pesetas do ano
59 prá velliña e,ra abando. E houbo
que agradece-lo piropo por mor do
subxuntivo hipotético: " se fose un
cocho ... "
Ven isto a conto de que os vellos
aínda falan dun xeito non contaminado polo uniformismo expresivo
da nosa sociedade, que vai perdendo o recurso desas fermosas
frases feitas que serven coma de
apelo e descanso na fala, expresando con modismos enxebres,
con xi ros específicamente galegas
moi populares aspectos da vida e
do comportamento humano que
os novas xa non saben empregar.
Ben deitamos dos vellos, expresión
esta -deitar ben- que na Terrachá.
luguesa signigica "gracias a" ,
" ben nos cadra de " (neste caso os
vellos)
E ben deito de Xosé Antón Miguélez Diaz, que, xeneroso, mándame un feixó de expresións, ou
expresións a esgallo, ou a mazo
para que eu as incorpore nesta

sección, e escusa dicirlle que estou contento coma un cuco. ¡Madia
leva! ("mal día leva, orixinalmente,
pero no sentido positivo: "vaia día
bo leva"). Este paxaro, que aniña
en casa allea, ledo estará por non
paga-la hospedaxe. Pintoume ben
este envío de Antón, xa que me
vén, como din os casteláns, coma
anel ó dedo. E aproveito pra lembrar que xa empezan a pintar ou
madureceren as uvas, que agardan a vendima polo San Migueliño
das uvas maduras, o 29 de
setembro.
Non teño , logo, por que ser choromiqueiro, tralo piropo da velliña
e o agasallo do compañeiro, porque daquela sería maís queixumeiro
ca unha pita choca. E agora que
acabo de botar unha soneca, estou
máis espelido có demo, aínda que
teño medo de que me pase coma a
unha miña tía que botaba o día toqueneando ou escabezando o sano,
que outros din moneando e causas
polo estilo. ¡Ah! E a señora María, o
día en que me h.oubo meter no cartel lo, dixo que tiña uns cartinos
que ía poñelos a -medrar no banco.
Eles si que estaban unha miguiña
cochos, como se tivesen esterco,
pero, como dixera o outro, ¡como
son pra abonar ... !

Ergo os olios cara ós montes
e de entre eles descubro
o monte Virxe do Faro
ó que cal romeiro subo.
¿E que atoparei no cume?
O aire da liberdade
e dous brazos que me apretan
na irimega irmandade.
Por unha aba do monte
os de Rodeiro a chegada
acollen, e pala outra
os de Requeixo e Chantada.
A ledicia de encontrarse
quen son crentes e galegas
ha relucir outro ano
no rostro _d os irimegos
E así a ve/la experiencia
trae consigo esta mensaxe:
airmandadeirimega
medra con cada Romaxe.
Hogano, da man de Virxe
os que somos tillos seus
achegarémonos, ledos,
a un novo rostro de Oeus
O Oeus eterno, de sempre
pero que pra cada pobo
en cada tala e cultura
estrala un rostro novo.

Cinco misterios marianos
de gozo e de ledicia
adéntrannos na liturxia
feíta desde e pra Galicia.

Unha cunea tras doutra,
SÓ,

na semiescuridade dun local,
na semiescuridade dunha vida.
Así bastantes vidas
das Que pasan óredor naso
edas Que nós, impasibles,
non captámo-lo apunte de traxedia. ·
As sedes fondas da xente, ·
Que moitas veces non hai Quen as pague.

Os Saraivas, musical
grupo de San Sadurniño
cos de Rodeiro e Chantada
a/edarán o camiño.

E ó serán, xa co so/por
pra todo aquel que queira
a festa rematará
no mosteiro de Oseira.

