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EDITORIAL 

Folga Xeral ¿si ou non? 

Hai quince anos, Nicolás Redondo e Felipe Gonzá
lez pensaban do mesmo xeito. Incluso aquel lle cedeu 
o paso a este para que se convertese en secretario 
xeral dun partido que nas súas siglas levaba dúas 
ambiciosas letras: S de socialista e O de obreiro. 
Ambos eran sindicalistas da UGT. 

Hoxe están enfrontados, e mentres o vello Nicolás 
anda na compaña das Comisións Obreiras á procura 
dunha folga xeral para o mes de xaneiro, o xa maduro 
Felipe pensa que tal folga non vai amañar nada. 
¿Quen cambiou de sitio e por que? 

Dende logo, unha folga nunca amaña nada, porque 
tal protesta non é instrumento de goberno, senón 
proba de forza que, rematadas outras negociacións, se 
inscribe dentro da impotencia da parte folguista por 
acadar, mediante o diálogo, as súas reclamacións. 

O goberno actual do PSOE xa coñeceu o 14 de 
decembro de 1988 outra demostración de forza que 
tampouco nada amañou, pero deixou erosionado ó parti
do no poder e denunciou a súa distancia dos intereses 
dos obreiros e a súa compracencia coa patronal. 

Aló polo remate dos anos 70 un nutrido grupo de 
teólogos españois máis ben moderados fixeron unha 
declaración pública denunciando que a nosa sociedade 
ía cara a un neoliberalismo alarmante, que podía deixar 
marxinada a moita xente. ¿Onde están hoxe eses teólo
gos para dar te da exactitude da súa denuncia? 

Non estaría mal lembrar que o liberalismo foi unha 
doutrina económica do século pasado que consiste na 
proclamación da liberdade de empresa e de comercio 
sen intervención directa da sociedade, imaxe aposta ó 
socialismo. O saber popular soubo definilo coa metáfo
ra de que o peixe groso zampa ó pequecho. 

Afeitas a escoitar talar da teoloxía da liberación no 
Terceiro Mundo podemos quedar fascinados pola diná
mica da cristianía latinoamericana sen facermos nada 
no noso contorno. En Europa hai dous tercios que 
viven ben e un tercio que o pasa mal. 

Se queremos ser lgrexa dese Terceiro Tercio, é 
difícil seguir dando a razón ós que porfían que a folga 
non amaña nada e que é inconveniente neste momen
to de dificultade económica. ¿Quen é responsable da 
desfeita: os obreiros e mailos parados? 

Daquela, ¿hanos sorprender tanto que os sindica
tos queiran incrustar no medio da sociedade o signo da 
súa rebeldía, alomenos para que os que viven ben se 
decaten de que non é que lles choiva: é que o capital 
mexa por eles? Na óptica -de submisión ó capitalismo
de Felipe e no contexto europeo poida que non caiba 
outra solución económica cá oficial. 

Pero non aceptamos tal óptica. A folga non será 
remedio pero pode constituír profecía. Falar de mode
ración de salarios é un sarcasmo. ¿É que son inmode
rados os salarios dos obreiros? Poida que a folga sexa 
una inconveniente, pero, ¿para quen e por que? 

O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Opositar con xeito 
¿Cal debe se-lo labor e o 

talante dunha oposición parla
mentaria? 

Parece unha pregunta 
parva formulada por un espíri
to simple e inxenuo, pero qué 
lle queres, por veces a un lle 
entran estas dúbidas de pas
pán. Así, por exemplo, naquel 
debate famoso da Administra
ción Única, ou nos debates de 
investidura. 

Cómpre deixar claros cer
tos principios de entrada, para 
evita-los malos pensamentos, 
e as posibles interpretacións 
reviradas. 

E o primeiro é que a oposi
ción debe ser oposición, con
trapunto do poder, control do 
gobemo, proposta alternativa. 
Esto é, a oposición debe ser 
ante todo crítica. Seria e pro
fundamente crítica. 

E o segundo é que, certa
mente, non hai que ser un lince 
para dar con aspectos ben criti
cables da época Fraga. Empe
zando polo espectáculo este que 
se dá cada vez que hai cambios 
na organizaci.ón das consellerí
as: ver un presidente maniatado 
palas presións dos vicerreis 
provinciais; ver como se crean 
ou desfán departamentos para 
colocar a tal ou cal peón deste 
ou daquel xefe local do move
mento popular; ou ve-los paté
ticos movementos dos que, por 
falta de vicerrei-padriño, están 
caídos da lista e procuran impu
dicamente un postiño calquera 
que os libre da tremenda humi-
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ilación de volver a ser cidadáns 
e traballadores de a pé. 

Pero ser críticos é saber 
discernir. Tan acrítico é o que a 
todo asente e di todo peifecto, 
patrón, qué marabilla de dis 
curso, qué precisión concep
tual, qué amenidade e sutileza -
nunha esplendorosa _demostra
ción de experto trepador-, 
como o que di bosta, bosta e 
bosta, ou cousa polo estilo, nun 
fachendoso exercicio de labor 
opositor ó uso. 

Pode ser que os discursos 
de Fraga sexan un peñazo, pero 
eso non é igual a non dicir 
nada, nin sequera é igual a non 
dicir nada que pague a pena. 
Desde o famoso lance da 
Administración única a oposi
ción ten unha canta pendente 
coa opinión pública de Galicia. 
Porque eso de simplifica-las 
administracións desde o marco 
dun estado federal é un avance 
e unha boa idea. Aínda que a 
diga don Manuel, e o que cóm
pre desde unha oposición críti
ca, se cadra, é dicir por aí, por 
aí, xa era hora ... e a cumprir. 
Que un non queda coas cirolas 
baixadas por recoñece-los 
avances do seu adversario. 

Eso é ser críticos e estar 
seguros da propia posición. O 
contrario pode ser insegmida
de, andar á contra e á perren
cha. E ten o perigo de estar 
sempre bailando ó son inverso 
que marca o gobemo, pero, en 
definitiva, conducidos estrate
xicamente por el. 
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BOA NOVA Manolo Regal 

Cando as casas se empezan polo tellado 
Cousas de pícaros 

Non sei se o lector estará de acordo 
comigo nesta apreciación: case tódolos 
nenos, cando son invitados a debuxar 
unha casa, empezan sempre polo tellado, 
logo móntanlle as paredes, e despois as 
portas e as ventás e unha cheminea fer
mosa decorada cunha boa neboeira de 
fume . De cimentos ou alicerces, nada. 
Nin se ven, nin o neno lles presta a máis 
mínima atención. 

Eu teño matinado máis dunha vez 
neste feito e atopo nel unha estupenda 
comparanza do que pasa nas causas da fe 
entre as persoas que somos crentes. 
Tamén nós, sen nos decatar, moitas veces 
empezámo-la casa polo tellado. ¿Que 
quero dicir con isto? Velaquí o que quero 
dicir. 

Para ser nós mesmos 
No proceso de formación dunha per

soa témo-lo costume de esquecemos das 
leis psíquicas fundamentais que rexen o 
desenvolvemento de todo ser humano. 

DOCUMENTO 

Deus veu á casa, desdicíndose da súa gloria. 
Pediu permiso 

Coidámo-lo corpo, deixamos de lado o 
coidado da nosa mente, do noso espírito, 
da nosa psique, do noso ser persoa . 
Somos, ou son algúns polo menos, tipos 
de moi bo ver físicamente, pero ás veces 
condenámonos a nós mesmos a ser uns 
ananos mentais. 

As consecuencias deste proceso déi
xanse ver de contado. As persoas facémo
nos bastante incapaces de felicidade. Nin 

A fe pode a/uma-/o naso crecemento, pero non 
substitu ílo. 

CHÁMASE XESÚS 

somos nós felices nin axudamos ós máis. 
A nosa capacidade de opción e de deci
sión na vida queda moi reducida. Nós, en 
definitiva, non somos nós con gozo e 
satisfacción. 

As trampas da fe 

Aquí é onde a fe pode xogar un papel 
nefasto. Mal construídos coma persoas, 
por non lle dar importancia ás leis de 
construcción de toda persoa humana, 
botamos man da fe, das crenzas, da pre
garia, da mís tica relixiosa para tapar 
aquelo que por ignorancia ou preguiza 
non fomos capaces de construír decente
mente. 

É di cir, empezámo-la casa polo 
tellado. Usamos a Deus con frecuencia 
para esconderno s de nós mesmos. 
Teriamos que aprender unha maneira 
mellar de compaxina-la nosa fe co noso 
crecemento persoal. Esas maneiras 
existen e hai persoas crentes que pare
cen darnos mostras vivas desas manei
ras . 

Pedro Casaldáliga 
Bispo no Brasil 

ó ventre dunha nena sacudido polo decreto do César 
e fíxose un de nós: 

Quero que O sintades 
coma unha vaga de san
gue no corazón da rutina 

un palestino de tantos na súa rúa sen número, 
medio artesán de rústicas angueiras, 
que ve pasa-los romanos e mailos vencellos, 
que morre, despois, de mala morte matada, 

fóra da Cidade. 
Xa sei 

que hai moito 
que o sabedes, 

que volo din, 
que ó sabedes friamente 
porque vol o dixeron con palabras frías ... 

Eu quero que o saibades 
de golpe, 

hoxe quizais 
por vez primeira. 

absortos, desconcertados, libres de todo mito, 
libres de tantas mesquiñas liberdades. 

Quero que volo diga o Espírito 
¡coma una machadazo en tronco vivo! 

en medio desta carreira de 
rodas enleadas 

Quero que O berredes 
coma un aturuxo de victo
ria pola guerra perdida, 
ou coma o alumeamento sangrante da esperanza 
no leito do voso tedio, noite adentro, apagada toda ciencia .. 

Poderedes dubidar de que viñese á casa 
se agardades que vos amose a patente dos prodixios, 
se queredes que vos sancione a desidia da vida. 
Pero non podedes negar que se chama Xesús, con patente de pobre. 
E non podedes negar que O estactes esperando 
coa toda carencia da vosa vida repudiada 
como se espera o alento para saír da asfixia 
cando xa a morte se enroscaba ó pescozo 
coma unha serpe de preguntas. 

Chámase Xesús. 
Chámase como nos chamariamos 

se fosemos, de verdade, nós. 
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A PENEIRA 

~ J{ .. ·va._ 
tULT URAL 

O LABOR DAS ASOCIA
CIONS CUL TURAIS ende
xamais será recoñecido polos 
que mangonean no poder, que 
non son sensibles ó seu com
promiso calado, puntual e ren
carnado na realidade de cada 
pobo ou aldea. Teño <liante o 
programa de Nadal dunha das 
asociacións máis novas, un ano 
de vida; pois ben, teñen pro

gramado programado pra estas festas nove actos: teatro, 
parlado iros, obradoiros, cine, festas ... Estamos a falar da 
Asociación "Cova da Serpe" desta pequena vila do inte
rior que é Friol. 

"OUTROS HÉROES" é un libro que acaba de publica
lo xornalista Xavier López Rodríguez en Edicións Posi
tivas; é unha cala fonda e suxestiva no mundo das toxi
c manías. A traxectoria de tres extoxicómanos: familia, 
ociedade, terapia , colectivos comprometidos na libera
i n de ta enfermidade, os comités anti-Sida, a legaliza

ción da drogas, etc. 

XESTOS DE SOLIDA
RIEDADE no medio 
dun mundo insensible 
ante a situación moi 
grave dos países subde
senvolvidos, son os que 
están a dar varios colec
tivos con folgas de fame, 
por exemplo, en Lugo ... 
Urxe que nos presupos
tos do Estado vaia adica

Alfonso Blanco Torrado 

do un 0,7% a estes países tal como vén pedindo a ONU dende mil 
novecentos setenta e dous, aínda que ata agora os gobernantes non 
fixeron caso. 

AXUDA HUMANITARIA O 
POBO CUBANO é o título da 
conta que Cáritas ten aberta, 
por exemplo, en Caixa Galicia, 
pra todolos os que queiran axu
dar a este pobo, agora castigado 
por unha "neurite óptica"... O 
seis de nadal arrancou prá Illa o 
terceiro barco con alimentos 
que suma a cantidade de tres 
mil toneladas. Son moitos os 
galegos que están botando unha 
man por varias canles abertas .. . 

< 
Vídeos de 1ª, 2ª ou 3ª 

-
-w -
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Témo-lo proxecto de facer unha boa e completa reportaxe sobre as 

diversas Romaxes. Xesús Ferro Ruibal está disposto a realizar 

unha montaxe a partir dos vídeos que lle propiciemos. Queremos 

facer un servicio á Asociación Irimia e a aquelas persoas que se 

interesen. Por iso, os que teñades vídeos gravados, por favor, facé

denolos chegar. Graciñas. 



GALICIA CALAMIDADE é 
unha mostra fotográfica que se 
pode ver neste mes no PUB 
Tarasca de Santiago. Estamos 
ante un dos mellores creadores 
de fotoxornalismo <leste país: 
Xosé Marra; a través da súa 
obra podemos sumerxirnos na 
historia máis recente de Gali
cia. 

A OUTRA CHUVIA, a ácida, segue a preocupar en moitas 
comarcas: hortas, prados, árbores, animais totalmente <lanados, 
sen esquece-la saúde do home, en lugares infectados polas cen
trais térmicas de Meirama e As Pontes. Xofre, compostos de 
nitróxeno, dióxido de carbono, etc, en cantidades superiores 
entre dous e dez veces máis en Galicia que na meirande parte 
dos países europeos. 

ANOSA TERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

"A NOSA TERRA" chega neste mes ó número seiscentos ca 
teima de converterse en diario. Noraboa ós traballadores e lec
tores <leste xornal, sen ·esquence-los guieiros desta empresa 
exemplar. Por certo, o "Centro de Estudios Língua e Empresa", 
nunhas xornadas celebradas en Santiago denunciou a pouca 
presencia do galego nos "medios". Os días dezasete e dezaoito 
convoca a unhas xomadas no Ferrol, baixo o lema: "Vender en 
Galicia, vender en galego". 

i+D Cultural 
(986) 337069 

AS CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL ESCOLAR son 
necesarias e a empresa especializada entre outras cousas en 
actividades infantís de carácter lúdico, "i + D Cultural", está a 
facer unha campaña en Centros de Ensino que inclúe ensino 
teórico, práctico, circuíto ... , un cursiño por catrocentas pesetas 
neno participante. Tarnén hai ofertas de actividades lúdicas pró 
Nadal ou outras festas ... 

AS PIZARREIRAS tarnén fan números ante a cri e, reducindo 
a producción. Galicia é o principal exportador de pizarra: máis 
de trescentas vinte mil toneladas no pasado ano, que supuxeron 
dezaoito mil cincocentos millóns de pesetas. Francia e Alemaña 
son os primeiros consumidores <leste material: 

O PSOE DE GALICIA segue nun calello sen saída, agora os 
días dezasete e dezaoito, escoitará o discurso de xente allea ós 
pro ble mas de 
aquí, aínda 4ue 
non todos foron 
convidados ó 
debate sobre un 
"novo socialis
mo". Sánchez 
Presedo segue 
sendo marxina
do polo "sane
drín" de Paco 
Vázquez, men
tres as espadas 
seguen afiándo
s e de cara ó 
vindeiro con
greso do parti
do. 



GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

* O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
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, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 

* Habana,20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

* Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

* Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 

POLÍTICA 

¿Goberno de Coalición? 

Esta interrogante semellaralles 
a moitos fóra de lugar, á hora de. 
f alarmos da nova X unta de Galicia; 
está claro que o PP ten maioría moi 
absoluta e que Manuel Fraga dispu
xo de tódolos vimbios precisos para Por Tintxu 
f ace-lo cesto. Sen embargo, do que se pu ido albis car do pro
ceso de formación do novo goberno, sácanse ideas de coali
ción, polo menos de intereses, para caracteriza-la nova 
X unta. 

Facendo a salvidade de rigor de partir de datos oficio
sos, xa que a dous de decembro Manuel Fraga non rompen 
oficialmente o silencio sobre o seu goberno, queda claro que 
a nova Xunta, máis aló da impresión de continuidade de 
fachada apunta indicios de que o presidente tivo as mans 
menos libres que hai catro anos e rendeu homenaxe a varios 
dos seus teóricos colaboradores. 

Non ten outra explicación a creación das dúas novas 
consellerías e a supresión da de Traballo. O posto atribuído 
ó brazo dereito de Xosé Cuíña, baleirando do seu contido a 
Consellería da Presidencia onde Dositeo Rodríguez terá un 
papel decorativo, rubrica claramente quen corta o bacallao e 
quen ten tódalas rifas para ser vicepresidente no 95. Moito 
máis se se confirma a impresión de que Cuíña ten moito que 
ver noutros nomeamentos de direccións xerais. 

Tan escasa xustificación ten a creación da Consellería 
de Benestar Social (adicada a velar polas mulleres, os nenos, 
e os xoves, ata que entren no ámbito laboral) ¿Será unha ofi
cina de emprego, agora que o INEM está en crise?. Esta é a 
parcela atribuída á inspectora de EXB e deputada lucense, 
Manuela López Besteiro, que ten entre outros méritos o de 
contar co firme apoio doutro colega de profesión, presidente 
da Deputación de Lugo, senador e algo xefe do PP de Lugo, 
Cacharro Pardo. 

Desde un principio era sabido que o PP de Lugo quería 
unha consellería para esta señora, que soaba para Educación, 
pola súa profesión anterior. Agora aparece nun posto un 
tanto artificial e para o cal non se lle · coñece unha aptitude 
especial. Dadas as competencias deste departamento ¿por 
qué non mante-la Consellería· de Traballo como tal, en vez 
de recarga-los departamentos de Sanidade e Industria? Ou ¿é 
que se precisaba compensar a Romay polas vantaxes atribuí
das a Xosé Cuíña e, de paso, xustifica-la intervención de 
Xoán Fernández en tódolos conflictos laborais, nos que tanto 
gusta de meterse? 

O resto ten a súa lóxica: continuidade da maioría dos 
conselleiros que non tiveron problemas ou non tiña outros 
aspirantes á praza; concesión do descanso pedido por 
López Veiga, contentando así ós seus moitos inimigos do 
PP; premio a Vázquez Portomeñe polo seu labor como 
voceiro parlamentario e no Xacobeo (e de rebote sobra 
Daniel Barata, xa que Victorino Núñez non ten agora cartas 
que xogar). 



TERCEIRO MUNDO 

Arxentina. Agosto 1.993 

U
n mes depois de volver da 
Arxentina, a imaxe da que 
primeiro me lembro non é a 

da Avenida de Julio chea de "pasaca
lles" cos nomes dos candidatos ás 
eleccións (disque os inventaron eles), 
nin a da Praza de Maio ou a das súas 
N ais, xa nunha triste decadencia. 
Lémbrome dunha breve tertulia nun 
barrio da cidade de Paraná na que 
estiven con Xerardo, un traballador 
social galego e 
dona María, unha 
muller de trinta 
anos e con bastan
tes fillos ós que 
atender. 

A escena en si 
non tería maior 
transcendencia se 
non fose porque 
estabamos a falar 
no medio do vasu
reiro de Paraná, 
entre montañas de 
tonas de laranxas 
podres, carne en 
descomposición, 
nubes de fume tóxi
co e, sobre todo, 
persoas; persoas 
"normais", porque 
no medio do inter
no loitaban por 
comportarse con 
dignidade: sorrían, 
saudábanme con 
cortesía, falábanme 
dos seus proxectos 
para sair de alí e de 
atrancos para eles 
habituais pero para 
min insuperables. 

A carón da súa 

chabola, dona Mari contábanos, entre 
sorrisos, as súas cousas e, como se 
fose o máis normal do mundo, dicía
nos que collera o Mal de Chagas, 
unha enfermidade contaxiosa e mortal 
na maioría dos casos. 

Dona Mari é unha "ciruja". En 
practicamente tódolos vasureiros das 
cidades americanas hai xente, moita 
xente, que vive do que o resto non 
quere. Nunhas condicións sanitarias e 

hixiénicas extremas. No vertedoiro de 
Paraná estiven a ver un proxecto de 
cooperación de Estudiantes Solida
rios en colaboración coa Universida
de Nacional de Entre Ríos. 

Esta é a imaxe da que primeiro 
me lembro, unha imaxe dundos moi
tos contrastes que vin na Arxentina. 
Alí conviven a riqueza e a pobreza 
extremas, o plástico coa conciencia 
ecolóxica, o consumismo (os que 

poden) coa xenerosidade, 
a corrupción dun presi
dente ridículo e de moitas 
institucións públicas, a 
apatía política e as palizas 
a xornalistas, coas librerí
as abertas todo o día, coa 
xente talando de política, 
participando en partidos e 
asociacións e construíndo 
o país, e con xornais com
prometidos coa democra
cia coma Pagina 12; xa 
me gustaría ler un seme
llante por aquí. 

Ó cabo, vin moitas 
cou·sas negativas, pero 
sobor de todo, descubrín 
algo que me emocionou e 
que quizais tiña un pouco 
esquecido. Na Arxentina, 
por todas partes, ahonda a 
dignidade. 

Fotografía: Inscripción o 
pé do monumento polos cai
dos na guerra das Malvinas. 

Xosé Cuns 
Intermón-Galicia. 
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ENTREVISTA ~~~~~~~~~~~~-¡Cousanuncavista!: Oe~ 

P
or se alguén aínda non tivese referencias prec!sas 
do Mago Antón, direi só tres ou catro causas: E un 
dos mellares magos-ilusionistas de España. Está 

ben valorado en Europa e xa é coñecido en América. 
Aínda por riba, é de Galicia e exerce de galega. 

Despois de pasear por esta terra o espectáculo de "O 
Mago Merlín", sementando estreliñas de ilusión por toda 
a nasa xeografia, embarcouse agora en algo grandioso: 
"Vía Láctea". 

Neste novo espectáculo o verdadeiramente novidoso 
está en que os grandes efectos máxicos se integran dentro 
dunha historia engaiolante que arrinca dun canto escrito 
polo xa consagrado Daría Xoán Cabana e pasada ó tea
tro por Ramón Mayrata, maxistralmente representada por 
un cadro de actores, que, dirixidos con bo tino por 
Eduardo Alonso, bordan os seus papeis. 

É a "historia" duns personaxes históricos que pere
grinan a Compostela, entre os que vén o Mago Antón e o 
mismísimo Señor Santiago que quere experimentar, en 
compañía de Xelmírez, Picaud, Roldán, e Gwendoline, as 
fondas emocións do seu camiño. O demo pretende facer 
das súas, pero sáelle a canta Jurada. 

No conxunto artéllanse harmoniosamente o teatro, o 
cine, os efectos de maxia, os efectos sonoros, os logrados 

-Antón, entendo que é 
obrigado comezar pregun
tándoche cando e como 
empezaches nisto da Maxia, 
-Maxia Branca, xa se sabe-, 
porque sospeito que esa pre
gunta bulirá na cabeza dal
gúns posibles lectores desta 
entrevista. 

-Empecei hai moitos anos. 
So peito que tería eu uns deza-

seis e agora penso que ando 
polos trinta e tantos; pero non 
podo precisalo con certeza; 
porque os magos o mesmo 
podemos ter dezaseis, ca cento 
sesenta, ca seiscentos dez 
anos ... Poi un día de outubro 
aló no Caurel. A Mago Merlín, 
-ó que ti tamén coñeces ben-, 
pediume que colaborase con 
el; porque xa se sentía un 
pouco canso. El, xa antes de 
dar eu resposta, tocoume coa 

con raios láser, con fume e con luz, polo que resulta un 
audiovisual do máis completo. Pero a palabra audiovi
sual neste caso queda curta; pois só fai referencia ó que 
se pode percibir polo oído e pala vista, e en "Vía Láctea" 
tamén entra en xogo o olfato, co cheira a cera cando os 
espectadores se senten metidos no interior da catedral de 
Santiago ou a incenso, cando ó remate funciona o botafu
meiro. 

Antón é un amigo de vello ó que hoxe me comprace 
entrevistar para lrimia, respondendo á unha grata enco
menda que se me fixo. 

súa variña e meteuma na man. 
Eu comecei a xogar con ela 
timidamente e a comprobar, 
sorprendido, como aparecían e 
desaparecían causas. 

-E, como a cousa ía de 
maxia, ben seguro que todo 
resultou doado, ¿non si? 

-~on. Non todo resultou 
doado; porque aquela variña 
tamén había que saber mane
xala. E, mesmo, había quen 
me dicía que eu nunca daría 
aprendido a facelo con xeito; 
pero fun constante e, cos anos, 
cheguei a facer cousas case 
milagrosas, gracias á variña 
herdada de Merlín. O de mila
grosas debes poñelo entre 
comiñas. 

-Vale, pois así o vou 
facer ... : "milagrosas". ¡Xa 
está!. Coido que case todos 
sabemos que un mago non 
fai milagres, polo menos, 
non fai milagres dos que 

necesitan certificación ofi
cial; pero, ¿é un mago un 
trampulleiro? 

-Tampouco. Un mago é 
unha persoa que fai con xeito 
o que ten que facer; pero non 
para enganar nin para comer
lle o coco á xente, senón para 
ilusionar. 

-¿Foi, logo por iso, -para 
ilusionar-, polo que ti lle 
dixeches si a Merlín? 

-Si; porque el primeiro 
ilusionoume a min e entón 
pensei que sería marabilloso 
poder facer para os demais 
aquelas mesmas cousas que a 
min me ilusionaran e me ilu
sionaban. E, mira por onde, aí 
andamos axudando á xente a 
perde-lo medo a soñar e amo
sando que ás veces os soños 
toman corpo e fanse realidade. 

-¿Pero ti eres que 
nunha sociedade e:> 



pectácrilodoMagoAntón~~~~~~~~~~~~ 
<) coma a actual, 

que quere 
pasar por ser moi 
"práctica", que 
parece estar de 
volta de mil soños 
que aínda non 
soñou, e que 
apampa vendo o 
milagre de facerse 
millonario, sen 
ningún esforzo, en 
concursos televisi
vos, queda sitio 
para os magos? 

-A pesar de 
todo, esta sociedade 
segue dando tamén 
xentes que se dei
xan, -ou nos deixa
mos-, enganchar 
pola idea de facer 
posible o que os 
"prácticos" din que 
é imposible. Claro que para 
iso é imprescindible a variña 
da ilusión. 

-Agora entendo por que 
ós magos tamén se lles 
chama ilusionistas; pero, 
¿non haberá o perigo de 
tratar ós espectadores de 
ilusos? 

-Pode ser, pero iso fano 
máis ben outros que non son 
ilusionistas nin ilusionantes. 
Eu entendo que o mago vai 
moito máis aló do efecto 
máxico que produce, por sor
prendente que este sexa. Non 
se pode ser bo mago sen ser 
bo comunicador e, se a comu
nicación é · boa, importa 
menos o que se fai ou o que 
se deixa de facer; porque 
pode estar xa seducindo, -non 
enganando-, coa palabra e co 
xesto. E a xente non é ilusa 
cando goza deixándose sedu
cir libremente. 

-¿Ata que punto é nece
sario o compromiso coa 
xente e coa terra para que 
sexa auténtica a comunica-

ción e eficaz a seducción? 
¿Ou é que os magos deben 
estar moito por riba de cal
quera compromiso? 

-Eu teño matinado moito 
no que se chama a "Maxia do 
desexo". Sempre o efecto 
máxico chegará mellar se a 
xente ve que acontece o que 
eles quererían que acontecese; 
por exemplo: a aparición dun 
elefante na India e dunha vaca 
en Galicia, unha xerra inesgo
table, de auga na India e de 
viño en Galicia. Un primeiro 
sinal de compromiso xa será 
coñece-las inquietudes e dese
xos da xente que o mago ten 
di ante. 

-Si, pero iso pode conse
guirse cun estudio frío, cere
bral, distante. Estou seguro 
de que ti entendiches ben 
por onde te quería levar; 
pero estasme facendo un 
escamoteo, mesmo do teu 
compromiso, para darme 
que pensar. 

-Non. Estou tratando de 
partir do compromiso da rea-

lización técnica dun efecto 
máxico para chegar ó com
promiso co entorno, co 
medio; pero, se antes falamos 
da comunicación, esa non 
será todo o boa que sería 
desexable sen comprometerse 
coa lingua, coa cultura, cos 
desexos dos que tes diante. 
Sen iso, poderase espertar 
sorpresa, pero nunca transmi
tir emoción. 

-Agora entendo por que 
en "Vía Láctea" a túa vesti
menta, aínda sendo axeitada 
para cada momento, non 
compite en fastuosidade coa 
dos outros personaxes que 
están es escena, ¿é que non 
estás polo mago vestido de 
"mago", con capa e gorro 
de embude? ¿Que preflres, 
que a xente poida dicir: 
"este é un dos nos os", ou 
que diga: "este non é coma 
nós"? 

-Eu penso que o mago é 
máis atractivo se se ve preto 
ca distante , que os efectos 
logrados con causas cotiás, 
poden superar ós dos grandes 

aparatos, que dá 
gusto comprobar 
como nas causas 
que se nos fan ruti
neiras , por e tár
mola vendo e 
usando tódolos 
días , tamén pode
mos atapar ele
mentos ilusionan
tes. 

-Fixecheslle 
caso a Merlín, 
practicaches coa 
variña e... ¿cando 
soubeches que xa 
eras mago? 

-Pois sóubeno 
o día en que unha 
neniña que xa me 
vira varias veces lle 
dixo a súa nai: 
Mamá, Antón éche 

mago de verdade, ¿sabíalo? 

-¿E ti crelo? 

-Si; porque se debe crer 
no que se fai. 

-"Vía Láctea" tédelo 
preparado para poder face
lo en castelán, en catalán, e 
en francés. Por razóns 
variadas e complexas non 
puidestes empezar cando 
queriades nin onde queria
des; pero sei que pensades 
seguir fóra de Galicia; por
que "Vía Láctea" segue 
tendo vixencia despois do 
Xacobeo, ¿Significa iso des
com prometerse con Gali
cia? 

-¡De ningunha maneira ! ; 
porque con "Vía Láctea" vai 
Galicia polo mundo. 

-Pois logo, ¡Boa viaxe e 
feliz retorno! 

Xosé Manuel Carballo 
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ACTUALIDAD E 

A loita cotiá fronte á inxustiza 

Dende hai máis dun mes, a cidade de Lugo atópase en movemento. Dezanove asociacións de diferentes 
carismas agrupáronse ó redor dun obxetivo común: a solidariedade co Terceiro Mundo. 

A primeira acción que fixeron consistiu nunha "acampada" fronte ó concello de Lugo durante 24 horas; alí 
pasaron a noite nunha tenda de fabricación caseña. 

Ó non conseguir unha resposta clara do gobemo, decidiuse darlle continuidade á protesta, convocando unha 
folga de fame indefinida. Esta consistiría en tumos alternativos de 24 horas de fame en grupos de a dous; a esta 
iniciativa uníronse trinta persoas, das que tres fixérona continua. 

Hoxe están comezando a organizarse actos de protesta nas cidades de Santiago, A Coruña e Vigo. 

¿ Terán éxito? Anque non sexa así algo queda claro: o conformismo vai perdendo posicións a prol dun maior 
compromiso coa xente marxinada. 

Dende Irimia unha apreta. ¡Ánimo! 

Pedro Pedrouzo 



POEMARIO 



OS DÍAS E AS FESTAS Gladio González Pérez 
Museo do Pobo Galegq 

O Nadal: a noite das panxoliñas 

N
oµ ben anoitecía e xa empeza
ban a andar de porta en porta 
os nenos do lugar a "canta-la 

panxoliña". Así foi durante séculas, 
anque agora xa non é máis que unha_ 
vella e bonita lembranza. O costume 
aínda non morreu de todo en varias 
parroquias, pero está agoniando, como 
e adoita dicir. 

A cambio das panxoliñas, os picari
ños recibían castañas, noces, algún 
chourizo e ata vcirias cadelas e un que 
outro can. Moitas veces cantábanas por 
necesidade, porque daquela eran moitas 
as familias que para el as a N oiteboa 
non deixaba de ser unha noite máis. 
Nada había de especial, e coma moito, 
castañas asadas ou "da ola" (cocidas), 
unhas noces e algún figo paso. 

Non vou dicir que antes era mellor 
que agora. Non. Eu non son un vello e 
tampouco defendo o de que os "tempos 

· pasados sempre foron mellares". Agora 
hai de todo: o bo e o malo. Por moita 
miseria que haxa nunha casa, é raro que 
a ~oite do 24 de decembro non se coma 
algunha lambetada. 

Antes o que había era máis ilusión, 
máis vida comunitaria entre os veciños 
da parroquia ou da aldea. Eu ben sei 
que o pasado non tomará e que ternos 
que darlle a cara ó presente, gústenos 
ou non, pero a ninguén lle pode parecer 
mal que lembremos tempos pasados 
para aproveita-lo bo que había neles. 
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As panxoliñas 

A min gústame máis dicir panxoliña 
que vilancico, aínda que se poden 
emprega-las dúas. Panxoliña formouse 
de dúas verbas latinas, Pange lingua, 
que se din ó comezo dun canto litúrxico. 
Vilancico -coidamos que dende o caste
lán "villancico" - vén de villanu, é dicir, 
persoa rústica, plebea, ... porque os que 
os cantaban eran as persoas correntes e 
non os cregos. Aínda hai outra denomi
nación, anque xa se einprega moito 
menos, que é a de nadal. 

Agora, a pesar dos esforzos dal
gúns, cada ano que pasa cántanse 
menos panxoliñas e máis villancicos. É 
dicir, máis cancións castelás e menos 
galegas. Por iso debemos espallar ben 
as nosas panxoliñas e tamén inventar 
outras. Aquí vai unha que cantaba miña 
avoa, moi coñecida en toda Galicia con 
pequenas variantes: 

Falade ben baixo, 
petade pouquiño, 
para que non esperte 
o noso ruliño ( ou Meniño ). 

Es maís lindo e máis f eito, 
moito máis que un serafín (bis); 
vinde rapaces da aldea, 
vinde anxos deica aquí (bis). 

Falade ben baixo .. 

Chorando estás, miña Vida, 
¿que che dá pena, meu Ben?; 
-Son os pecados dos homes 
e a frialdá do seu desdén. 

Falade ben baixo ... 

Canta, canta, rapaciño, 
que eu xa non podo cantar, 
súas gracias e monadiñas, 
¡seu aquel doce mirar! 

Falade ben baixo ... 

De seguro que na túa parroquia ou 
aldea, amigo lector e amiga lectora, 
cántase algunha panxoliña popular pro
pia da zona. Trata de que os teus fillos, 
netos, alumnos ou amigos a aprendan e, 
deste xeito, farás que dure un cento de 
anos máis . 

Como despedida voume adonar da 
que era -e espero que aínda sexa- tradi
cional dos panxoleiros ou aguinaldeiros 
da Terra de Melide: 

Quédense con Deus, señores,. 
ata o ano que volvamos 
e se algún de nos marremos 
que no ceo nos vexamos. 

¡Farturenta Noite Boa -de ilusión e 
esperanza-, e venturoso aninovo 1994! 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 51) 

As dez palabras (Ex 20) 

Entramos agora na análise dos 17 versículos 
máis coñecidos do Primeiro Testamento, pero 
quizais dos menos comprendidos. Existe, moi 
estendida, a concepción de que a relixión 
mosaica é moi legalista. Pero agora podemos 
comprobar que as esixencias de Deus sobre 
Israel non aparecen en primeiro lugar, senón 
que son precedidas pola proclamación da libe
ración do pobo. ( 1) As alianzas hititas tiñan 6 
partes. Na primeira, o rei presentábase: 

10 Señor pronunciou estas palabras: 2Eu son o 
Señor, o ten Deos, 

Na segunda parte enumeraban os beneficios que o Gran Rei lle fixera ó 
vasalo: é o prólogo histórico, que no texto bíblico é este: 

que te saquei da terra de Exipto, da condición de escravitude". 

Viñan logo as condicións ou estipulacións impostas ós vasalos, en especial a 
prohibición de facer alianzas con outros reis. No texto bíblico, esta cláusula: 

3"Non terás xunto comigo outros deuses". (2) 

O segundo mandamento, que prohíbe facer imaxes, foi suprimido dos cate
cismos, pensando que xa non había perigo de idolatría. É unha mágoa, 
porque de Jeito seguimos facendo imaxes de Deus. (3). 

4Non farás para ti imaxes nin figura ningunha do que hai enriba no ceo, nin 
abaixo na terra, nin nas augas de debaixo da terra. 5Non te postrarás diante 
delas nin as adorarás, pois en, o Señor ten Deos, son un Deos celoso. [ ... ] 7Non 
pronunciarás en van o nome do Señor o ten Deos, pois o Señor non deixa sin 
castigo ó que pronuncia en van o sen nome. 8Pensa no día do sáabado para o 
faceres santo. 

Na versión orixinal, os catro primeiros mandatos corresponden ós deberes 
con Deus. Logo veñen os seis restantes de abrigas co semellante: 

12Honra a ten pai e a túa nai, para que a túa vida sexa longa na terra que o 
Señor ten Deos che dá. 13Non matarás. 14Non cometerás adulterio. 15Non rouba
rás. 16Non darás un testemuño falso contra o ten semellante. (4). 

Na mentalidade oriental antiga a muller era a primeira ¡causa! da familia 
patriarcal, que había que protexer. Por iso, o décimo mandamento refería
se á casa: 

17Non cobizara-la casa do ten semellante: nin a súa muller, nin o sen escravo, 
nin a súa escrava, nin o sen boi, nin o sen xumento, nin nada de canto é sen. 

A reacción do pobo f oi esta: 

180 pobo enteiro percibía os tronos, os lóstregos, o soar da trompeta e o fume
gar do monte. A vista diso tremía e mantíñase lonxe. 19Dicíanlle a Moisés: 
"Fálanos ti, e escoitaremos; pero que non nos fale Deos, non sexa que morra
mos". 20Moisés respondeulles: "Non teñades medo. Deos vén para probarvos e 
para que teñades á vista o sen temor e non pequedes". 210 pobo quedou lonxe, e 
Moisés aproximouse á nube mesta, onde estaba Deos". 

Xosé Chao Rego 

l. Existe bastante acordo en que a 

alianza de lavé cos hebreos imita 

os tratados de alianza que facían os 

hititas, e que podían ser de igual a . 

igual -bilaterais- ou de soberanía, e 

unilaterais, de vasalaxe; estes eran 

os que facían os monarcas hititas 

cos pequenos reis que lles estaban 

sometidos. Eran unilaterais: o sobe

rano pon condicións ó vasalo, que 

obedece. 

2. As outras tres partes dos tratados 

hititas son: 4. Concretábanse dúas 

causas: o relativo á conservación 

do documento e maila súa lectura 

pública. Os israelitas, que conser

vaban as Táboas da Leí, escritas en 

pedra, na Arca da Alianza de Moi

sés, gardada no santuario, líanas 

tódolos anos palas grandes festas. 

5. Invocábase ós deuses coma tes

temuñas, causa que Israel nunca 

fixo. 6. Concluía o pacto con ben

dicións e maldicións, segundo se 

cumprise ou non o pacto, cousa que 

se encontra con frecuencia na 

Biblia. 

3. Hai listas babilónicas e exipcias 

de prohibicións que son semellan

tes, pero anteriores, ó noso decálo

go. O amaño que fixo a Igrexa foi o 

seguinte: dividiu o décimo manda

mento en dous, e como sobraba un, 

suprimiu o segundo. 

4. A Igrexa cambiou o sétimo man

damento, que prohibía o adulterio, 

converténdoo en sexto, pero referi

do a toda clase de fornicación, 

asunto que lles preocupaba pouco 

ós hebreos. 



/ 

OPINIÓN 

De traballadores e 
mangantes 

Todos nos botamos a 

rir cando o "defuntiño", 

tal e como lle chama Díaz Por Carlos Mella 

Pardo, dixo aquelo de que todo quedaba atado e 

ben atado. Vaiche boa, coidamos os que pensa

bamos que o vello xa ía desaqueloutrado; cando 

chegue a hora non quedarán nin os rabos de 

todo este pendello que montaches nos corenta 

anos de reinado, e a dereita non vai tocar bóla 

polos anos dos anos amén. ¡ Coitadiños de nós ! . 

O tempo vénnos aprender que os colares cam

biaron pero que os cans segúen a se-los mes

mos. 

Causas da vida, pero semella ser que os cul

pables da desfeita sonche os de sempre. En tem

pos idos porque eran roxos, hoxe porque son uns 

mangantes de moitísimo coidado que en canto te 

descoidas están cobrando do paro e buscando tra

ballo, que xa é ganas de buscar. E, ademais, 

fagan o que fagan, non che hai solución: se traba

llan son unha carga para o empresario, que non 

pode manter a tanta boca como anda por aí; se 

non traballan son unha carga para o Estado, que 

non pode con tanto señorito que non quere dar 

pau á auga. 

Os socilistas, é dicir, a dereita que hoxe 

nos goberna, bótalles enriba das costas dos 

parados tódolos nosos problemas: de despilfa

rros, olimpiadas, Aves e refestexos variados 

non quere nin talar. E agora alporízanse porque 

o xentío anda a argallar unha folga xeral de 

vintecatro horas. ¡Home!, se non poden traba

llar nin poden cobra-lo paro, ¿que queredes 

que fagan? 

Menos mal que neste país noso goberna a 

dereita de verdade, a de sempre, con soleira, e as 

causas han de ir polo seu rego. E Deus pille con

fesado ó galega que non entenda o truco. 



O NOSO TABOLEIRO 

Irnos falar de números 

O irimego ten dereito a saber cómo 
andan as causas pala súa casa. 
Por iso hoxe queremos informar

vos da nasa revista con relación ó número 
de subscritores e á situación económica. 

No ano 1993 tivemos unha tirada de 
mil cincocentos exemplares (1.500). Os 
subscritores, sen embargo, son mil cento 
trinta (1.130). ¿Onde vai o resto de tres
centos setenta (370) exemplares? 

¿A onde enviamos Irimia? 

En primeiro lugar, ternos intercambio 
con outras publicacións e periódicos, o 
que é un costume de tódalas publica
cións: mandámoslle Irima e envíanno-lo 
seu órgano de difusión. 

Corenta e un ( 41) exemplares van 
coma agasallo a certas persoas coas que 
nos sentimos abrigados, non porque sexan 
importantes, senón porque queremos ser 
solidarios con xente que o precisa ou que 
está lonxe, poñemos por caso nas Misións. 

Ternos outro apartado que nos parece 
cada día máis importante promover: o 
que chamamos difusión. Trátase de 
números que se envían gratis durante 
unha tempada para que persoas que nos 
indiquedes coñezan a nasa revista e vaia 
servindo de cebo. Varios deles remantan 
suscribíndose. Resulta importante, polo 
mesmo, que enviedes enderezas de xente 
presuntamente interesada. 

¿Medra ou diminúe? 

Dende que Irimia reside en Santiago, 
foron moitas as baixas que padeceu a tira
da da revista. As razóns son moi comple
xas e, para entendelas, habería que consi
derar causas tan curiosas coma estas; 
hoxe, con menos subscritores, ingresa
mos máis cartas de subscrición do que 
antes. Había moitos envíos masivos que 
ían a persoas non interesadas e, por 
suposto, que non daban razón de vida. Os 
particulares que agora reciben varios 
números son perfectamente responsables 
da súa distribución. 

Non dubidamos que bastantes dos 
que nos deixaron f aríano por discrepancia 
coa liña ideolóxica, e isto é algo .que res
pectamos moito e agradecemos . A nasa 
casa quere ser acolledora, pero non impo
ñer que haxa hóspedes incómodos. 

Lamentariamos, non obstante, que os 

simples motivos financeiros nos privasen 
de lectores. Precisamente porque somos 
pobres, sabemos compartir. Que ninguén 
nos deixe por tal razón. 

En definitiva, que se deron de baixa 
neste ano corenta e oito persoas (48). 
Témo-la satisfacción ·de verificar que as 
altas foron sesenta e tres ( 63). Se ternos 
en canta que moitos dos novas amigos 
son xente nova, nun momento en que a 
mocidade se desinteresa bastante dos pro
ductos relixiosos, constitúe unha seria 
esperanza. A medra cuantitativa pode ser, 
tamén, cualitativa. 

¿Como quedar ben por poneos cartos? 

Os sistemas de cobro que veñen fun
cionando son estes: o máis importante de 
todos, e o que simplifica a burocracia, é 
domiciliar no Banco. 

Outro xeito de ingresar é que o subs
critor ingrese o diñeiro directamente na 
canta que vén na revista. Nestes casos, os 
gastos van a canta do subscritor. 

Por fin, o sistema menos cómodo e 
máis caro é o de reembolso. Este ano 
ti vemos que facer nada menos ca 484 
reembolsos, causa que non llo desexamos 
ó naso peor ... 

Se vos fixades, puxémolos pala arde 

que nos interesa máis. A preferencia 
débese a razóns puramente económica : 
por economía de tempo, porque somos 
voluntarios que traballamos roubando 
(tempo á nos a . vida familiar); por econo
mía de diñeiro. 

¿Somos ricos? 

O saldo económico deste ano vai ter 
superavit gracias ás axudas oficiais da 
Conse1lería de Cultura e maila Dirección 
Xeral de Política Lingüística. Pero estas 
son axudas ventureiras: este ano hóuboas 
e o ano que vén nin se sabe. 

Velaquí a estimación económica sen 
contar'coas axudas oficiais: 
Gastos: impresión e envío: ...... 3.542.954 
Ingresos: pago de subscritores: 2.435.929 

publicidade privada:. 450.000 
subscricións oficiais: 300.000 

Total ingresos: .. ..... ......... ........ . 3.185.929 
Saldo en contra: ....................... 357.929 

Ninguén pensa que, con este panora
ma, sexamos ricos. Pero hai moitos que 
cavilan que, se seguimos por este camiño, 
somos bastante riquiños. Graciñas e un 
biquiño con saúdos de Nadal. 

Carmela Capeáns, presidenta 
Mª Carme Carballal, secretaria. 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Ditos do mundo agrícola (5) 
Unta-lo car ro 

Xa hai milenios que se fala da roda 
da fortuna. Esa roda simboliza as inexpli
cables pero inapelables voltas da vida, 
que tanto nos empoleira agora por riba 
dos nosos méritos, como nos abaixa con
tra toda lóxica máis aló das nosas culpas. 
A roda é tamén símbolo da totalidade, 
como círculo que é. Por iso expresións 
coma na roda do ano equivalen a "duran
te un ano, ó cabo de doce meses" (En 
todo hai engano na roda do ano. Fai 
esterco na roda do ano, que non che 
será sobrado) ou ben "sempre, continua
mente" (Chova para vós na roda do ano 
e non chova para min en abril e maio ). 

E obsérvese que cando un obstáculo 
impide o desenvolvemento dun negocio e 
este queda paralizado dise que non anda 
o carro. Por iso hoxe quero reflexar un 
dito de lamentable actualidade. Dise con 
moi pouco fundamento que o paisano 
galego carece de formación política. Se 
p r formación políticia se entende coñe
ce-1 pequeno detalles ideolóxicos que 
di tinguen os partidos, pode ser. Pero o 
pai ano galego está en continuo e, máis 
ben, infausto contacto coa política e sabe 
que, da mesma maneira que , cando o 
carro vai cargado, haille que unta-lo eixe 
para que ande ben, a súa experiencia dille 

que as xestións na política tamén hai que 
as empuxar ( ou mercal as) con agasallos 
ós que as teñen que xestionar. A sobornar 
ou gratificar a un para conseguir del o 
que se desexa chámanlle con exquisita 
precisión unta-lo carro. 

Que o paisano galego non vai descami
ñado próbao que neste momento políticos 
de dereita e de esquerda están acusados en 
diferentes países de Europa de cobrar comi
sións ilegais. En Italia, onde a cota que a un 
lle corresponde nun reparto lle chaman tan
gente, xa se fala de tangentopoli, é dicir, 
dunha civilización das comisións. Pois a iso 
en Galicia chamámoslle unta-lo carro con 
expresión máis luminosa. 

Tan popular é este dito, que o atopo 
en tódalas pequenas coleccións de ditos 
galegos e algúns incluso dan a versión 
latina Muneribus aut pecunia aliquem 
corrumpere. E aparece en numerosos tex
tos literarios. Velaí tres exemplos dunha 
soa novela: A tecedeira de Bonaval de 
López Ferreiro: 

Que creen ... en que han de saír 
campantes ... sin untar o carro ... 

Ben sabedes que ningún carro anda 
sen que o unten ... 

Xa sabedes que a xente da Corte 
quere máis que boas palabras, ese carro 
non anda se non o untan. 

Para es tes N adal e Aninovo desexa
mos unha nova maternidade para o 
noso mundo orfo de tenrura. Porque · 
hai dous mil anos puídose dicir do 
Neno: "¡Benia a nai que te pariu e os 
peitos que che deron de mamar!" 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Hai días unha rapaza 
aprendeume esta lección: 

"¿A onde vas, Caperucita?". 
"¡Que che importa, lobatón!". 

2. ¿A lección? Levo perdido 
amigos, sen que ahonde 

con buscalos. ¿Aínda me importan? 
¿Onde están? ¡Quen sabe onde! 

3. Dalgúns souben que medraron 
do seu traballo en virtude; 

hoxe están ben, e que eu saiba, 
gozan de boa saúde. 

4. Non por medraren pensaron 
ter eles máis importancia; 
non separa a súa fachenda 
senón a simple distancia. 

5. Sei que se con eles bato 
o seu afecto consigo 

porque un amigo, aínda lonxe, 
cando se achega é amigo. 

6. Mais outros tanto subiron 
que hoxe ninguén lles tose; 
non é que algo cambiasen: 

¡ foi unha metamorfose ! 

7. Dar con eles non é cousa 
xa de Paco Lobatón; 

cómpreno-la axuda urxente 
das mañas do mago Antón. 

8. Tanto eles cambiaron 
-maquillaxe día a día-, 

que non son recoñecibles 
coa vella fotografía. 

9. A súa imaxe é flexible 
e nunca de trocar para; 

sobre todo muda o rostro: 
cada vez teñen máis cara. 

10. Pola voz tampouco é 
<loado, pois eu proclamo 

que xa non é o propio son: 
son cans coa voz do seu amo. 

11. Ascenderon pra un "servicio" 
prestaren seica; e de paso 
fixéronse homes de palla, 
converténdose en pallaso. 

12. Poida que estean na Curia 
ou que medrasen na Xunta. 

Lobeto, xa non ouvees, 
e por eles, ¡nin pregunta! 




