
"¿Por que non xulgades por vós 
mesmos o que cómpre facer?" 
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EDITORIAL UN MOMENTO ESPECTACULAR 
Atravesamos un momento económico espectacular. Son os 
grandes instantes do "vaibén" das Españas. 
O certo é que as cifras semellan darlle a razón os voceiros do 
vaibén: son anos nos que se crea emprego con escasa inflación, o 
défi.cit público redúcese, entramos na Europa de primeira, .. . 
Pero ó tempo vemos cómo este escenario ten moito de 
espellismo. Espectacular vén de espectáculo, da maxia dos espellos , 
daquilo que non é, pero parece, ou cando menos non é o que 
parece. 

A apanc10n da moeda única, o euro, es.tá en gran parte detrás 
de t f; nóm nos. E é que a imperiosa necesidade de lava_r canto 
diñ iro negro hai (para legalizalo e que non esvaeza coa 
d aparición da peseta) está facendo agramar unha insólita 
primav ra monetaria. Sorpréndense así os expertos de que aínda 
que a exportacións baixen, a demanda interna non para de 
medrar e tira de toda a econonúa. A .construcción, a hostelería, os 
ben de equipo, o comercio, ... todos participan da onda. E hai 
quen chega a receitar periódicos c~mbios de moeda que fagan 
aboia-las econonúas ocultas. 
E no e pectáculo tamén hai moito de economía das cifras e menos 
da economía real da xente real, desa xente de economía lavada e 
transparent . Seguen endo as grandes empresas e bancos as que 
a 1 ran a '"ubilacións anticipadas para contratar en precario a 
p r oal laboral con tre carreiras, idiomas e informática; os 
contrato d aprendiz s guen negociándose co empresario para 
que rapaz a ine polo dobre do que cobra; séguense privatizando 

ciai , poñéndoo n man de fundacións, eficaces polo 
ntrato qu o eu voluntario aceptan. As crecentes 
de r nda entr a poboación están favorecendo que a 

rn i r r a i ' n d mpr go xa n per oal de servicio variado, 
barat gur p r parte da familia d clase media e alta. E 
e n t lle o orr u a ningu ' n cómo pode tirar 
para adiant unha iúva u vúvo on filias tendo que traballar 
para fj' ra ara a a a para o filio . 
, aib ' n da n mía. Para un vai . Para utro b n . 

Daniel López Muñoz 

0 TRASNO BALCANIZACIÓN 
Non hai moito que a desconexión regional 
das mañáns de radio Un, pasou de cinco 
minutos a un cuarto de hora, ¡manda 
chover!, aí polas oito menos cuarto. 
E esa desconexión ¡vaite trasno!, lévase en 
galega, e o seu locutor vaino facendo con 
máis ou menos xeito e abando desorde. E 
chega, digan1.os, a desconexión da 
desconexión, con varias roldas polas cidades, 
preguntando titulares de prensa, e polo 
tempo, que dalgo hai que falar. E a cousa 
seguía pola súa natural derrota idiomática, e 
veña o tempo de Vigo, que se neboeiros e 
brétemas, e o de Ourense, que se refachos de 
vento e, o de Pontevedra, que se orballo 
.... ¡amigo!, e chegamos á Coruña, e daqúela, 
¡xo!, ¡mucho coidao,"que hemos llegao!, e te 
cambiamos el código, pero automático, che, 
_que si lluvia fina, que si vienbto marino, que 
si bichicomas en conserva. E para contar o 
da prensa igualiño ¡Toma finura! 
E dá risa,- pero é a traducción radiofónica 
dun pensamento que rompe en dous un país 
~ unha cultura pequena pero honrada coma 
esta que Deus nos deu. Seica se recobra 

· aquela idea xenial - coido que da época do 
tripartito- na que se chegou a insinuar que 
Galicia necesitaba dúas políticas lingüísticas 
diferentes segundo o territorio e a clase de 
xente, a dos enxebres e a dos universais; dous 
alimentos· culturais, o propio expropiado 
para uns e o impropio apropiado para 
outros; dúas identidades, vila e aldea; 
portugueses e turcos; bosnios e croatas; 
serbios e albaneses; macedonios e gregos; 
galegas e· ... ¿coruñeses? 
Por iso no nome da Coruña galega, de 
Franciso Añón, das leiteiras de Elvifí_a, dos 
mariñeiros do Gran Sol, da Cova Céltica, da 
Solidaridade Galega, do semanario A N osa 
Terra, da primeira das irmandades da Fala e 
dos irmáns Villar Ponte, da agrupación O 
Facha e dos fachiños todos de identidade 
resistente na noite pecha do vazquismo e da 
horterada .. ... reivindico que os . restos de 
Manuel Murguía non se movan da Coruña. 
Aí están ben, aínda que sexa para lembrarlle 
a algunha profesional da radio que Galicia 
non remata na Ponte Pasaxe. 



A PALABRA 
Mt 22, 15-21 

Entón os fariseos fóronse reunir para veren o xeito 

de pillalo nalgún dito. E mandáronlle algúns dos 

seus discípulos e dos partidarios de Herodes, que 

lle preguntaron: 

-Mestre, sabemos que es sincero: que ensína-lo 

verdadeiro camiño de Deus e que non andas con 

miramentos, porque non te deixas levar polos 

respectos humanos. Dinos, logo, ¿que che parece: 

está permitido pagarlle o tributo ó César ou non? 

Xesús, catando a malicia, contestoulles: 

· -¿Por que me queredes comprometer, hipócritas? 

Mostrádeme a moeda do tributo. 

Eles presentáronlle un denario. E el preguntoulles: 

-¿De quen é esta imaxe e de quen fala esta 

inscrición? 

Contestáronlle: 

-Do César. 

Entón replicoulles : 

-Pois logo dádelle ó César o que é do César e a 

Deus o que é de Deus. 

, _
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Xabier Blanco 

. A CLAVE Nin Imperios nin Señores. 

BQl\NCJ\IA 

O ECO Manuel Pérez Blanco 

Poderiamos dicir que o seritimento relixioso é un dos "instintos básicos" do 

ser humano. Por relixión hai quen entrega a súa vida e tamé.n quen mata; 

co apoio da relixión fixéronse grandes obras e tamén guerras; a relixión, 

habitualmente, non deixa indiferente á persoa, ou ·produce rexeitamento ou 

adhesión profunda. 

Ouizais sexa por isto,. que os poderes deste mundo sempre tentaron 

dominala e uti lízala, sexa como ipeoloxia, sexa como xustificación, para 

defender os seus propios intereses e · privilexios. Na historia, e 

concretamente con respecto ó cristianismo, podemos atapar montón de 

situacións e casos, dende Constantino ó Xacobeo 99. 

A sentencia dáde!le ó Cesar o que é do Cesar e a Deus o que é de Deus pon a 

cadaquén no seu sitio: parecería, nun principio, que invita a unha 

separación total entre realidades profan~s e relixiosas, mais isto non pode 

ser así porque caeríamos nun devocionismo e anxelicalismo estériles, 

ademais o Filio de Deus fíxose carne deste mundo e en Deus vivimos, 

movémonos e existimos (Fet. 17, 28). 

Pero Deus é transcendente: está. aquí. pero non se deíxa apreixar e está como 

chamada, como horizonte, como meta como crítica a tódal as realidades 

humanas: ningunha filosofía, ningún ideario económico, social ou polít ico 

(aínda que leve o apelativo de "cristián") é o exclusivo de Deus; porque Deus 

é sempre, mais é distinto .. 

Os fariseos únense a representantes doutros grupos relixiosos e políticos, 

e nunha especie de complot organizado, formúlanlle a Xesús unha serie 

de tres "consultas" coa intención de "pillalo in fraganti" e ter de que 

acusalo ante o pobo humilde e fiel. A primeira "consulta" refírese á 

abriga de pagárlle-los tributos ó emperador. Era unha cuestión moi 

discutida, pois o devandito tributo era o signo máis evidente da 

dominación romana. Os parti~arios de Herodes e o alto clero estaban a 

favor do imposto. Os grupos revolt1cionarios, pola súa banda, 

consideraban ese tributo coma unha ofensa a Deus, único soberano de 

Israel. Os '.ariseos, adoptaban unha postura intermedia. 

Xesús non se identifica con ningunha desas posturas, s·enón que sitúa a 

cuestión a un nivel máis profundo: para el o importante é que o home 

recoñeza a Deus coma único seño.r, pois é no home-muller onde Deus . 

deixou inscri ta a súa imaxe (Xén. 1, 27). Ó emperador perténcenlle as moedas do imposto, pero non unha su bmisión coma señor 

absoluto. Os fa ri seos falaban de "pagar" ó César. Xesús fala na expresión grega li teral de "devolvérlle-la moeda" ó César. Do que se 

t rata é de ro mper con todo tipo de opresión: a que vén do apego ós cartas e a que produce xente sumisa ó Imperio. O texto non 

se ref ire, como se pensou moitas veces, á "separación dos dous poderes" senón á chamada que Xesús fai a serm.os e medrar coma 

fi lias libres do Pai. Daqu ela, nin Imperios nin Señores: irmáns, filias, e libres. 

e······· ········· 
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A PENEIRA 

A Plataforma Cidadá por un HOSPITAL DE CRÓNICOS ou 

Xeriátrico promovida polo grupo de Revisión de Vida do Movemento de ·Adultos de 

Acción Católica de Santiago, segue a loitar por este servicio e.que fose ó mesmo 

tempo un Cent.ro de Día e de Coidados Paliativos. Motivan a súa arela como unha 

posible realización social deste Ano Santo, xa que quedou baleiro o Hospital Xeral, e 

. na comarca de Compostela non hai ningún centro deste tipo, pero si unha poboación 

de 500.000 cidadáns (o 170/o c·on máis de 65 anos) dos que 17.500 sofren algunha 

discapacidade grave. 

""ROSAS PARA UN 
MUNDO· SOLIDARIO" 
é unha campaña inducida polo grupo 

"Bicis pola paz" para recolectar fondos e 

mercar bicicletas que van ser enviadas a 

Palestina. O camiño é mercar suadeiras 

a 1.500 pesetas e con esta suor solidaria 

alixeirar as pendentes deste pobo. Para · 

colaborar: 982162582 ou o Apartado 35 

de Chantada. 

A represión en TIMOR creou un ha reacción ·d.e solidariedade en toda Galicia con 

manifestacións e análises. Na foto, o escritor e líder da Resistencia, Luís Cardoso, 

nunha conferencia en Redondela, onde 26 grupos da comarca clamaron polo respectn 

á súa soberanía. Os indonesios deixaron tras de si un territorio queimado, con preto de 

10.000 mortos e 300.000 timorenses que tiveron que fuxir ás montañas onde están a 

morrer de fame e miseria. 

A celebración do 12 DE OUTUBRO hai que liberala da retórica actual, 

sobre todo cando moitos países englobados nesta parafernalia están a sufrir moitos· 

males debidos ó colonialismo anterior.Un exemplo, a lila de Bioco, antiga Fernando 

Poo, hoxe colonizados pola dictadura de Guinea Ecuatorial que xa dura 30 anos dende 

a súa descolonización por España.Os bubis están preparados para a súa 

autodeterminación, pero mentres tanto están a ser encadeados, torturados e mesmo 

asasinados por defende-los seus dereitos.O represor Obiang está a desface-lo seu. 

tecido económico baseado no sector primario. A illa intercambiárona España e 

Portugal nos séculas máis escuras do colonialismo . 



Alfonso Blanco Torrado 

O SAN FROILAN úrxenos a viaxar a Lugo, pero para aqueles que non poden, abrimos esta "Guía postal de Lugo, 1929" 

de Maruxa Mal lo (1902-1995), a representante galega daquel surrealismo que tanto fixo pala nasa arte xunto con creadores como 

Eugenio Granel l. Con esta obra ó temple queremos lembrar· tamén a moitas mulleres e homes que como Maruxa sufriron o exilio 

provocado pala guerra civi l, hai agora 60 anos. 

A SOBERANÍA · CATALANA volve a estar no olla dos debates 

electorais previos ás eleccións de Cataluña. Dúas concepcións do país: a confedera! 

dos nacionalistas e a federal dos socialistas. Non hai volta atrás e gañe quen gañe, 

serán solucións catalanistas. A esquerda quere rematar c~s vinte anos de Jordi Pujol, 

o líder de Europa con máis anos no poder neste hora, aínda que ata agora ningún 

"president" foi abatido nunha votación: Macia morreu, Companys foi asasinado e 

Terradellas non quixo recuncar. 

Nesta celebración do Domund queremos 

agasallarvos con esta cor sepia dun dos 

MISIONEIROS galegas de 

máis sana: o abade Rosendo Salvado 

que naceu en Tui no 1814 e do que no 

.2000 celebramos o centenario da súa 

marte. É lembrado como o evanxelizador 

de Australia onde foi bispo benedictino. 

Foi un grande organista, o que lle serviu 

para atrae-la atención daqueles pobos 

indíxenas cosque se identificou 

totalmente, vivindo sempre dun xeito 

humilde e ensinándoos a ler, pero tamén 

a construí-los aperos máis elementais 

para cultiva-lo agro. 

e ··· ··· ·· ·· ··· ··· 
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~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 58 18 88 

~ Provenza, 274 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

(~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf. : 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 31 O 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 3716 

Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 421 67 08 

Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax : 02.657 58 99 

~ Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 79 18 

.................. .. ,.. .. . .. .... .... . ..................... !.~~~~~ .......... : 
'LABORIOSO CONGRESO 

Desde que regresou Manuel Fraga á política galega, nunca 
un congreso do seu partido nunca suscitara tantas expectativas, 
dentro e fóra do seu ámbito propio. Por suposto, ningf.!én pÓñía 

en dúbida a súa capacidade de iniciativa en canto ó 
nomeemento dos seu_s colaboradores. Tampouco había 

interrogantes en canto ó contido dos documentos programáticos 
do PP de Galicia. 

Pero as directrices emanadas dos órganos 
centrais do partido en Madrid en canto ó 
organigrama e as aspiracións máis ou 
menos expresas dalgúns destacados 
militantes ben vistos no entorno de Aznar . 
suscitaron en Galicia máis dunha 
controversia e abriron frontes de batalla 
que afectaron á esta:bilidade e 
tranquilidade do PP de Galicia. 
A longa guerra no seo do PP da Coruña tivera xa unha dura batalla nos órganos locais 
da capital provincial, onde Lendoiro su:friu o castigo dos seus desencontros con 
Romay. Pero este capítulo non lle axudou precisamente ó ex presidente provincial a 
mellara-las súas relacións coa dirección galega, incluído o propio Manuel Fraga. 
Por iso foron moitos os que respiraron tranquilos cando Xosé Manuel Romay 
anunciou a súa renuncia á presidencia, en aras da aplicación das incompatibilidades 
previstas rios estatutos do PP Pero na súa despedida Romay mandaba un dobre 
recado: por un lado suxería que outros máis debían demitir e, por outro, apuntaba que 
había que lle reservar un pasto relevante en Galicia ó tamén ministro Mariano Rajoy. 
Este non parecía moi interesado no negocio, pero aproveitou a oportuhidade para 
pedir que na executiva houbese máis univesitarios, quizais recordando que o 
secretario xeral non tiña estudios superiores. 
A todo isto o aludido tamén se eriganchou ·ó carro das demisións e deixou o campo 
libre. Agora ben, moitos sospeitan que a súa substitución por Xesús Palmou lle 
permite seguir contando con moito peso no partido. E tamén hai quen matina en 
que a súa grandísima discreción neste axitado período se debe en boa medida a que 
sae que pesa moito nos proxectos de futuro de Manuel Fraga. 
Pola súa banda os veteranos Francisco Cacharro e Xosé L. Baltar seguen a guerra pola 
súa canta. O primeiro uns días di que quere renunciar á presidencia do PP de Lugo, 
pero que os mandos de Santiago e Madrid lle piden que siga; noutras ocasións sinala 
que lle reina inoito o asunto do Senado, cargo por outra parte ben retribuído e que 
non demanda moita dedicación e resulta perfectamente compatible coa presidencia 
da Deputación. Mentres os seus ·máis próximos colaboradores proclaman <liante de 
quen sexa que Cacham? é quen de seguir ocupando sen desdoro os tres cargos: · 
senador, presidente do PP e da Deputación (aínda cando este último implica tamén 
seguir senda concelleiro en Lugo). 
Balta.r é, pola contra, menos antigo no PP, onde entrou da man de Victorino Núñez 
con quen medrou ata· conseguir desbancalo. Pero· agora xa aparecen por Ourense 
outras figuras que lle poden facer sombra e ás que non lles pode cort4-la herba baixo 
dos pés, como lles fixo a figuras carpo Pérez Vidal ou o propio Victorino Núñez. 
Todos recordan que o alcalde Manuel Cabezas foi o único do PP en saber conservar 
e mesmo aumenta-la maioría absoluta á fronte dun importante concello. 
Todas estas lerias fixeron que o proceso previo ó congreso do PP de Galicia resultase 
bastante animado. E son factores a ter en . canta á hora de interpreta-los seus 
re ultado . 



INTERNACIONAL 

A INDEPENDENCIA DE TIMOR 

Recentemente o pobo de Timor, 
unha antiga colonia portuguesa, 
celebrou o referendo autorizado pola 
ONU e triunfou a tese da 
independencia ou segregación de 
Indonesia. Nacía así un novo estado· 
independente. Moitos mártires, que 
loitaron no pasado viñeron labrando 
este momento histórico. Pero con este 
triunfo democrático <leste pobo as 
masacres insdiscriminadas 
acreceritáronse por parte dos 
paramilitares indonesios fronte a 
nenos, anciáns e xente de todas as 
idades, sen o máis mínll:no respecto ós 
dereitos das persoas. · 

INDONESIA é o quinto país máis 
poboado do mundo e o· 40% dos 210 
millóns de habitantes é menor de 15 
anos . E un mosaico de culturas e 
linguas: a chamada "bahasa" indonesia 
ten máis de 250 linguas e dialectos. A 
relixión é maioritariamente 
musulmana (87%), un 10% cristiáns, un 
2% de hindúes e un 1 % de budistas. 
Ten variedade de recursos, en especial 
enerxéticos. Son tamen importantes a 
madeira, os miner~is e a pesca. No 
rural o arroz é o principal cultivo. Ten 
máis de trece mil illas e Timor é a 
mitade dunha delas . Os papúes de 
Irian Jaya, os atchines do norte de 
Sumatra e os timorenses orientais 
reclaman a súa autonomía desde hai 
bastante tempo. A represión por parte 

Milleiros de 
timorenses 
fo ron 
deportados. 

do goberno indonesio aparco u 
lexítimas temporalmente esas 

aspiracións. 
TIMOR ORIENTAL é unha 

excolonia portuguesa que fo i 
anexionada por Indonesia despois 
dunha sanguenta guerra en 1975. Ten 
uns 800.000 habitantes dos que un 
85% son católicos e un 11 % de 

musulilláns. O pasado 5 de maio 
Indonesia e Portugal acadaron un 
acordo polo que en Timor habería un 
referendo para decidir o futuro <leste 
pequeño territorio. A Asemblea 
Consultiva popular de Indonesia 
debería anular o decreto de anexión de 
197 6 no próximo mes de outubro. O 
pasado 30 de agosto levouse a cabo o 
referendo, baixo control do persoal da 
ONU , cunha participación masiva e 
cuns resultados dun 78,5% a favor da 
independencia. Rexistrouse violencia 
antes e despois dos resultados. Os 
acontecementos precipitáronse e 
finalmente, despois de moitas presións 
internacionais, chega unha forza 
multinacional e retíranse os soldados 
indonesios, que máis que impedir a 
violencia das forzas paraniilitares 
consentíana pasivamente. A extremada 
violencia parece que .finalmente 
diminuiu, aínda que existe moito 
rancor na poboación , principalmente 
da minoría perdedora do referendo e 
favorable á anexión indonesia. 

Moisés Lozano Paz · 

MOITAS SON AS 
INTERROGANTES que se poden 
suscitar. ¿cómo o ser humano pode 
cometer tantas crueldades? ¿Como 
pode existir tanta pasividade na 
comunidade internacional? ¿Por que 
non é posible a tolerancia e a 
convivencia pacífica entre persoas de 
distinta ideoloxía e relixión? ¿Para que 
serve a democracia? ¿Por que se lle 
permite un referendo para logo 
intentar rexeitar os seus resultados? A 
remates do século XX ¿como o ser 
humano pode ser capaz de levar a cabo 
tantas atrocidades como nos relata a 
prensa sempre ávida de noticias 
ni.acal;>rosas? Se nos caracterizamos por 
ser racionais, reflexivos ¿como poden 
dominar en nós os impulsos instintivos 
máis primarios, máis baixos? A 
comunidade internacional, o dereito 
internacional ten que poñer orde 
nestas situacións. Non poden seguir 
existindo impunemente niáis 
pinochés, máis defensores de xente que 
non respecta os dereitos mái~ 

elementais das persoas. España vendeu 
armas a Indonesia entre os anos 1991 e 
1998 por valor de 1.200 millóns de 
pesetas . Armas para axudar a masacrar 
ós 200.000 timorenses mortos víctimas 
da violencia. ¿Ata cando tanta 
hipocrisia? Os timorenses son persoas 
e aínda que estean tan dista~1tes de nós 
merecen toda a nosa comprensión e 
solidariedade. 

Un timorense acoitelado e golpeado ata 
morrer polos pro indonesios. e········ ··· ···· 
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PAÍS DE REMENDOS 

Cando está abando demostrado que a aplicación da LOXSE.-Lei de Ordenación Xeral do 
Sistema Educativo- aínda non se deu conseguido nin en extensión nin en calidade 
mínima, os contribuíntes decatámonos de que o ministro Rajoy xa a quere cambiar 
usando o atal/o ben pouco aceptable da leí de acompañamento dos Orzamentos do 

próximo ano. 

Os da Quenl la, fie is á Ro maxe, animaron a misa e a festa. 

U nha lei vasoira 
É ben certo que é unha técnica 

usual , un recurso escasamente 
democrático aínda que legal, e moi 
do gusto dos gobernos. Trátase de 
m ter unha serie de reformas a outras 
leis anteriore na lei que acompaña ás 
grand conta do estado para o ano 

guinte, coando certos a un tos que 
merecerían un debate ben detido e 
pau ado, p ro que desta maneira 
qu dan camuflado ne e tediosa e 
int rminable di u 10n obre 
macromagnitude capítulos de 
ga t di cu ión qu ningu 'n entende 

in ter 

n ' gu a 
quitar adiant 

Mini tr alega que a í 
rapid z n ce aria para 

a r forma da Lei 
r gula modelo d 

d qu finalic o 

actual período· sesións. E certamente 
a da celeridade non parece unha 
de~culpa suficiente para modificar 

. unha lei orgánica que regula un 
dereito constitucional básico como o 
da educación, unha lei que custou 
moito esforzo elaborar e debater, 
tecnicamente complexa e que 
contén aspectos moi interesantes, 
cando m enos no papel, como a posta 
patas arriba da vella FP , que se 
convertera nun refuxio ·de fracasados 
sen excesivas esperanzas de remata-lo 
eu itinerario formativo sendo mellor 

valorado no m ercado laboral. 

Unha FP sen estrear 
A n ova FP baseada nos ciclos 

formativos da LOXSE está pensada 
para dignificar esa m odalidade de 
en inanza. Así como se mantén un 

ciclo medio ó que se accede desde o 
ensino. obrigatorio, pensado para a 
inserción laboral rápida de alumnos e 
alumnas con destrezas moi concretas 
e . útiles, que xa non pasan polo 
bacharelato, a novidade é o ciclo 
superior. Para acceder a este ciclo da 
FP precísase . un bo nivel adacémico 
-o nivel de bacharelato- e ~stá 

concebida para especializar - ós 
alumnos e alumnas en actividades 
laborais de alto nivel de cualificación. 
Mellórase así a imaxe social da FP e 
dáse ·unha alternativa práctica a 
aqueles ós que, rematadas as 
ensinanzas medias, non atrae, e con 

"- razón, unha carreira de cmco anos 
,:2 

A nova FP 
haseada nos ciclos 

formativos da 
LOXSE está 

pensada para 
dignificar esa· 

modalidade de . 
ens1nanza. 

para rematar ingresando as ringleiras 
do paro. 

N a nova concepción da LOXSE 
trátase de evitar que a · FP sexa un 
itinerarrio de 2ª categoría. De feito 
remátase con aquela FP ~a que se 
impartía un bacharelato vergoñento, 
no que un rapaz de mecánica de 
automoción tiraba moito máis tempo 



estudiando o neandertal . e o 

sintagma nominal ca no taller 

correspondente. Agora esas materias 
xa son parte do acervo do alumnado 

que acceda á FP. e, desde que accede, 

o 90% do tempo dedícase a adquirir 
destrezas para desenvolver con 

aptitude un papel nunha 

determinada familia profesional, 

incluíndo unha gran parte do ciclo 
de prácticas en empresas. 

Por iso a nova FP.é específica e 
parte de dous niveis distintos, porque 

xa non se vai ocup'.lr en dotar ó 
alumnado dunha cultura xeral que 
debían traer consigo. Así, un alumno · 

ou alumna co ciclo medio rematado 

debe incorporarse ó mundo laboral, 
adquirir experiencia e poñer en 

práctica o seu saber práctico. E se 
quere ingresar no ciclo superior, terá 

que facelo a partir dunha madurez 

persoal -20 anos- e unha proba de 
acceso na que acredite que ten o 

nivel cultural para segmr con 
aproveitamento as destrezas teórico 

prácticas dun ciclo superior, que, de 
feito, vén a equivaler en gran medida 

a un nivel de perito. 
Pero esa FP. específica precisa dun 

alto nivel de equipamento dos 

centros, e dotar debidamente os 
orzamentos de educación. 

A pasarela 

O ciclo medio é 
un camiño rápido 
de inserción 
laboral para 
aqueles que non 
queren estudia-lo 
bacherelato 

Segundo as súas declaracións o que 
o Illlmstro pretente é crear unha 
pasarela entre o cido medio e o 
superior, co cal, unha de dúas, ou non 

entende o sentido profundo da 

Aínda está por 
facerse neste país 

unha crítica seria 
da institución 

universitaria e os 
seus resultados: 

caerían moitos 
mitos. 

reforma das ensmanzas profesionais 

ou non ere na utilidade e dignidade 

do ciclo medio. 

Resulta curioso que sexa este 

ministro o mesmo que suscitou unha 

polémica recente en Galicia ó falar 

da necesidade de nutrir de titulados 

universitarios os cadros do seu 

partido. Esa mesma titulite 

universitaria aparece outravolta como 

D.L.M. 

freudiana traición: nese discurso 
sobre a Formación ProfesÍonal de 
ciclo medio coma un calexón sen saída 
adivíñase esa mesma mentalidade: o 
que non deriva cara á universidade 
non está - completo. Aínda está por 
facerse neste país unha crítica seria da 
institución universitaria e os seus 
resultados: caerían moitos mitos. 

No sector, mentres, hai unha 
reacción case unánime en contra desa 
reforma que quere introducir Rajoi e 
contra o método utilizado. Disque é 

·dificil crear unha pasarela que, ó 
cabo, non sexa unha coadeira. O 
ciclo medio pode pasar a ser un 
bacharelato · de 2ª, como mero 
tránsito ó ciclo superior. E se hai tal, 
haberá unha degradación do ciclo 
superior. E se hai tal, deixará de ser 
unha alternativa seria á universidade, 
masificarase, -xa non hai prazas para 
a demanda actual- e ó remate a xente 
volverá a· prefer}r, dentro do malo, o 
paro do licenciado ó do técnico. 

E todo o sistema outra vez 
desequilibrado. Moitos enxeñeiros. 
Eso si, mediocres e parados. E escasos 
especialistas. 

Ó ciclo Superior da F.P. acceden alumnos 
co bacherelato rematado 

e ............... . 
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XXIª SEMANA DE CINE DE AUTOR DE LUGO 
Resulta polémico pero sempre 

benvido. O festival de cine dos amigos 
de Fonmíñá que despide o verán e 
recibe dalgún xeito o inicio do curso 
escolar púxose en marcha o 18 de 
etembro. Tivemos de novo a Sección 

Oficial, a Infantil e a que recolle o 
mellar do ano anterior. Ademais 
recuperouse o bo' costume dos ciclos 
monográficos -agora o de Billy 
Wilder e Stanley Kubrick- e o don da 
ubicuidade doutros tempos ofrecendo 
prox ccións en tres locais diferentes 

aím s gañando a medias. A sala dos 
Multicines Yelmo pode pasa-la proba, 
s n embargo, as causas empeoran 
dr máti am nte na Fundación Caixa 

a/iría, Lll1 sitio qu non foi 
bi p ra v r p lículas. n ter 

en nta as ridí ulas dim n ión do 
J, vai apar c r ant nós unha 

m quifia pantalla que desenrolan do 
t it na qu non vai entrar Sterling 

Hayden, porque con Atraco 
Perfecto ábrese o ciclo de Kubrick 
nesta saliña. Algúns prescindimos do 
cine do finado mestre durante este 
festival . Tan só por non faltarlle ó 
respecto.D_eclara Manuel Curiel, 
director do certame, que a falta de 
subvencións e axudas pr~)Voca os 
problemas de infraestructura que 
xorden ano tras ano. En definitiva, que 
o único que se pode seguir facendo é 
programar boas películas, confiando 
na resposta positiva do público lugués. 

A inauguración correu a cargo de 
Soas, extraordinaria ópera prima de 
Benito Zambrémo. O domingo 
comezou a Semana de Cine 
propiamente dita, con · tódolos ciclos 
en marcha, agás o de Kubrick, que o 
fixo o luns 20. 

Na Seccíó.n Oficial, que entra a 
concurso, o amado e deostado a partes 
iguais Theo Angelopoulos trouxo A 

eternidade e un día, e o mestre Eric
Rohmer rematou a súa deliciosa 
tetraloxía con Conto de outop.o . 
West Beirut, de Ziad Doueri, O 
polvorín, de Goran Pascaljevic e A 
mazá, de Samira Majmalbad, . 

, 

O xenial 
Stanley Kubrick 

dedicouselle un 
ciclo nesta 

edición .. 

ilustraron conflictivas situacións 
político-sociais· no Líbano, Iugoslavia 
e Irán, respectivamente. O cine 
independente norteamericano 
chéga~os con High Art, da directora 
Lis~ . Cholodenko, e de Irlanda vén 
Espertando a N ed, comedia de Kirk 
Jorres que parece descendente das 
fabulosas farsas da productora 
británica Ealíng. 

O mellor do 98, ofreceu películas de 
estatura como Estación Central do 
Brasil, de . Walter Selles, de gran 
estatura, como o meu nome é Joe, 
de Ken Loach, ou arranas, como a 
aburrida O · show de Truman, do 
australiano Peter Weir. Quedan moi 
lonxe os seus interesantes logros 
doutros ten1pos. Había curiosidade 
tamén por visiona-la última película 
de Alain Resnais, On connait la 
chanson. 

O ciclo de Stanley Kubrick queda 
terriblemente deslucido debido ás 
condicións en que se proxecta a súa 
retrospectiva. Sendeiros de gloria, a 
súa película máis fonda e sincera, a súa 
maior obra, en opinión de quen isto 
escribe, vén acompañada neste ciclo 
por Atraco perfecto, Lolita, 
2001:unha odisea do espacio, A 



José Goás Ju/ 

laranxa mecánica e O resplandor. 
Trátase dun reflexo . da irregular pero 
im12rescindible obra dunha das figuras 
claves no cine dos últimos corenta 
anos. · E o seu testamento 
cinematográfico, · Eyes wide shut, 
eclipsará nas taquillas a moitas estreas 
da temporada. 

E dun xenio a outro: Billy Wilder. Ó 
nonaxenario non lle deixan facer 
películas dende hai case vinte anos, así 
que os que o admiramos como un dos 
artistas básicos do cel.uloide, 
alegrámonos de disfrutar da súa obra 
unha e outra vez, en pantalla grande e 
versión orixinal, saboreando as liñ.as 
de diálogo, asombrándonos da súas 
creacións inimitables. Berlín 
occidente, O crepúsculo dos 
deuses, O grande entroido, 
Sabrina, A tentación vive enriba, 
Ariane e Sorne like it hot son as 
x01as coas que gozaremos neste 
festival. 

A Semana Internacional de Cine de 
Autor de Lugo segue a darnos únha de 
cal e 011tra de area, pero as intencións 
son boas. Ano tras ano aparece coa 
chuvia do final do verán. Quizais cada 
vez con máis dificultades, pero polo 
de · agora non fallo u nunca.¡ Que siga 
o cine na cidade amurallada! 

OPINION 
¿NEO-FRANOUISMO? 

Agustín Bueno 

Recéntemento votouse no Congreso unha 
declaración na que se condenaba "o golpe 
millitar" liderado polo xeneral Franco no ano 

. 1936. 

Tódolos partidos, agás o PP, apoiaron a condena. 
¿Por que os dirixentes de PP non o fixeron? 
A pesar dos anos transcorridos, o franquismo, 

desde o punto de vista do tempo histórico, é un 
feito moi recente. É preciso ter en conta que aínda 

' hai persoas con cargos no PP, que foron 
persoalmente colaboradores directos do réxime franquista. Tal é o caso de 
Fraga. Outros moitos dirixentes do PP- tiveron familiares directamente 
comprometidos, entre os que citamos a Margarita Mariscal de Gante e 
José Mª Robles Fraga, sobriño do Sr. Fraga, e que, curiosamente, foi o 
encargado de defende-lo punto de vista do PP no Congreso. 

Ternos· que engadir a estes lazos persoais os lazos ideolóxicos, pois aínda 
hai moita xente, sobre todo entre a xerarquía católica e as persoas 
vinculadas a ela, que pensa que aquello foi unha auténtica Cruzada. E te 
aspecto ocupouse o réxime franquista -co apoio de dita xerarquía- de 
recalcalo en todo momento. 

Pero a cousa non quedou só no. C_ongreso. Houbo moitas opm10ns 
particulares entre as que destacamos as moi "patrióticas" do Sr. Piqué e do 
Sr. Fraga. · ' 

O Sr. Piqué acusou ós outros partidos de facer resurdi-la pantasma das 
dúas Españas. 

Se efectivamente queremos unanimidade política entre os españois, 
dentro da pluralidade, o acordo terase que producir sobre a base dun 

. Estado de Dereito autenticamente · domocrático, onde calquera postura 
prodictatorial ten de ser absolutamente rexeitada. Quedou moi claro no 
Congreso que a residual España 
autoritaria está representada polo 
Sr. Piqué e compaña. 

O de F~aga non ten 
cualificativos . ¿Que pretende 
canto di que se presenta de novo 
ás eleccións "para · evitar unha 
.nova guerra civil"? ¿Pretende 
difundir un sentimento de medo? 
É posible, pero quizais se valva en 
contra del mesmo tan temeraria 
actitude, porque se hai algo lonxe 
da mentalidade da sociedade 
galega actual é precisamente 
calquera posibilidade de guerra 
civil. 

Dá pena ver como alg.úns 
políticos perden cada vez máis o 
seu norte 

49······ .. ······· 
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O EVANXEO DUN LIBRE PENSADOR 

p r Igr xa para 
n n tro da 99 ovellas 

qu marcharon? Non para 
r cup rala a calquer prezo. 
N n para volvelas ó rego 
contra a súa vontade. Mais si 
para falarlles. Mellor: para 
dárlle-la palabra. A Igrexa 
medraría, daría mostras de 
valentía se, hoxe, invitara ós 
cristiáns que a abandonaron a 
dicirlle por qué o fixeron. Se 
ousara sinalar en troques de 
impoñer. Se ousara dialogar. Se 
ou ara pensar. Se ousara 
inventar. Se ousara trabucarse. 

Se ousara sinalar ... propoñer 
balizas, sí, criterios de 
di c rnimento, orientac10ns 
para a acción. O demais é cousa 
da nc1 nCia é da liberdade 
interi r ( .. . ). 

ou ar 
m zar unha 

dialogar. .. 
verdadeira 

opinión pública, recoñecer o 
"dereito á tendencia", 
aprender ou volver a aprender a 
facer sínodo, é dicir en todolos 
eslabóns, deliberar · antes de 
decidir. Recuperar unha 
auténtica sinodalidade, tamén 
significa poñer a punto unha 
maneira evanxélica de vivi-los 
conflictos e de acoller coma un 
signo de saúde a palabra ás 

·veces · asoballante dos cristiáns 
críticos. 

Se ousara pensar... Para 
dialogar, pesar, medir, debater 
de verdade os argumentos e así 
desbotar o argumento de 
autoridade, hai que alentar un 
auténtico exercicio da razón ... 
( ... ) 

Se o usara inventar. . .inventar 
unha organización menos 
clerical, inventar no vos 
achegamentos pastorais, un 

novo acompañamento 
sacramental, novos ministerios, 
inventar novas formas de 
xuntanza comunitaria. 

Se o usara trabucarse ... ¿ Por 
que, cando nos metemos en 
certos textos oficiais, todo 
parece decidido, acabado, 
pechado, atado? Como se só 
faltara aplicalo. A Igrexa, se 
aínda quere propor unha 
palabra para ser recibida nuha 
sociedade plural, t'en de 
aprender a non dicilo todo, a 
non pesalo todo, medilo todo, 
equilibralo todo en todo 
momento, ten de aprender a 
trabucarse. E a descubrir que 
tamén iso é intelixencia. 
"Monseñores, 

preocupádesme por que nunca 
vos trabucades. Trabucádevos, 
teredes máis oportunidades de 
ser xustos e verdadeiros". 

Tornado do libro de Gabriel Ringlet (cura e vice-rector da Universidade_ Católica de Lovaina-Bélxica): L'Évangile 

d 11n libre penseur (1998).(Traducción:Victorino Pérez Prieto) 



.BIBLIA POPUI A.R 
GALEGA (BPG 113) Xosé Chao Rego 

............. ..................... .. ........ .. ......... .. ................ ....... : ...... ......... ........ ........... ........................................... ..................................................... ... .......... .. ........... ......... ........................... ....... . 

O RELATO HEBREO 
Amósome confidencial cos escasos lectores con que cavilo que canta esta 

sección advertíndolles que comparezo de novo por estricta obedi~ncia á Revista. 
Lago de varios libros sobre a Historia do Pobo de Xesús, ando ·na angueira 
de elaborar un librote que se titula "O relato hebreo". Chegados a este punto 
desta BPG -número xa 113-, cando Israel, reino do Norte, s.e emancipa de 
Xudá, reino do Sur lago da abusiva política de Salomón,fago un alto no 
camiño para lembrar algunhas causas que aquí foron aparecendo. . 

A Biblia non é un libro de historia, senón . de fe. Non tódalas 
afirmacións que ela fai poden ser verificadas pola crítica 
histórica. 

Por exemplo, a documentación obríganos a distinguir dous conxuntos: a) 
ata os primeiros reís, o pasado de Israel a penas está documentado; dende a 
separación dese Re~no unido, no ano 9 3 O a. C., xa van aparecendo 
documentos extrabíblicos que se refiren a Israel . 

A historia dos Patriarcas e a de Mois_és están artificialmente 
unidas. Hai dúas lendas de orixe, que xiran arredor de senllos 
personaxes: 

a) a tradición tribal ten coma fundador a Xacob, suposto pai das doce tribos 
de Israel; b) a tradición profética eftnca en Moisés coma fundador do pobo. 

Abraham convértese, na tradición tribal, en pai do pobo, 
desprazando a Xacob: 

Os patriarcas bíblicos son personaxes bastante lendarios, dos que se sabe 
pala tradición de cadanseu santuario: no Norte, Betel para Xacob e Xequem 
para o patriarca Israel, que foi identificado con Xacob. No sur está Beerxeba 
par~ as tradicións de Isaac e Hebrón para as de Ab~aham . 

Cando no século X se unifican as tradicións, Xacob, personaxe 
pouco presentable dende o punto de vista ético, cede o posto a 
Abraham. O motivo da suplantación deste patriarca suplantador, 
sen embargo, non é moral, senón político: en Hebrón, santuario 
onde se garda a tradición de Abraham, ten a capital o rei David, 
a unha carreiriña de can de Xerusalén. 

pn resumo, Israel xorde coma pobo dacabalo do século XIII e XII, entre 
1.250 e 1.100, cando aparecen as _nacións veciñas: Aram, Am;món, Moab e 

· Edom. A época patriarcal é pre-histórica, e se Jalamos de Moisés e o Éxodo, 
habémola chamar proto-histórica, porque acada a súa importancia 
posteriormente. Non houbo conquista de Canaán por parte dos hebreos, 
senón asentamento pacifico, sen excluír razzias ou pequenas efémeras 
incursións de pillaxe. Pero se ben Israel afirma as súas orixes no Pentateuco e · 
no libro de Xosué, en realidade non nace 
definitivamente -dende o punto de vista a a1ar1aJe.xerusa11n 
da crítica histórica, non da fe-, ata moito 
máis tarde, cos primeiros reís, e consolídase. 
coma pobo de Deus durante o período 
monárquico e ... ¡nos tempos do exilio 
babilónico!, e aínda despois, cando o pobo 

· ten necesiddde de eftrma-la s.úa 
identidade; asunto que ten moito aquel 
dende o ángulo do nacionalismo hebreo; 
tamén dende o galega. 

Pentateuco 
Cinco libros básicos: Xénese, Éxodo, 

Levítico, Números, Deuteronomio, que 
forman a Torah ou Lei . ¿Cómo e cando 
apareceron, superando a -idea clásica de -que 
foron escritos por Moisés? Supoñendo que 
existía unha tradición oral, para a escrita 
elabóranse catro hipóteses: 

1. Fragmentaria: un único autor 
recollería os anacos ou fragmentos diversos 
fundidnos nunha unidade. 2. 
Suplementaria: en vez de fragmentos, nun 
principio habería un relato único, obra dun 
só autor, ó que escritores posteriores irían 
engadinqo' suplementos. 3. Documentaria: 
o Pentateuco sería o resultado. Non de 
fragmentos pegados ou de suplementos, 
sempre dun único au_or, senón que existirían 
catro documentos autónomos e 
independentes, que abrigaron, en catro 
épocas distintas da. historia, á reelaboración 
do texto bíblico, revisado nestas catro fases 
ou, se preferimos, fontes: 

a) fonte j ou iavista -Deus é denominado 
lavé G)- , orixinaria do Sur, documento 
.escrito no . século X, na corte de Salomón, 
relato vivo e fresco; b) Jonte E ou elohista: a· 
Deus chámaselle Elohim. Redactado no 
Norte entre o século IX e VIII, é máis pobre 
e fún~ese formando. JE; c) Jonte D ou 
deuterómica, documento do Norte e que 

. coñece un avivecemento cando o rei Xosías 
de Xudá o descobre un antecesor do libro 
do Deuteronomio ó facer obras no templo 
de Xerusalén. E aquí sucede algo singular: 

4. Hipótese Deuteronomista: Un autor 
ou varios, denominados deuteronomistas, 
construirían a historia de Israel a partir do 
exilio babilónico ou mesmo despois do 
desterro, partir do espírito do Deuternomio. 
Comprendería sete libros: Deuteronomio, 
Xosué, Xuíces, 1 e 2 de Samuel e 1-2 de 
Reis. ¿Que sucede? 

d) que a cuarta fonte, P ou ·sacerdotal (da 
palabra "preste" ou presbítero) sería a 
derradeira redacción, do século VI a. C. 
Grande obra esta sacerdotal que intenta dar 
azos ó pobo para que adquira a identidade 
étnica esmorecida polos anos dt:: exilio e 
abandoi:io de Xerusalén e o seu templo. 

e ......... : .... . 
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O NOSOTABOLEIRO 

CALENDARIO DOS SÁBADOS BÍBLICOS 
Como xa se anunciou no número anterior, irnos principiar o terceiro ano de lectura do Evanxeo, 

establecendo diálogo. Este ano correspóndelle ó cuarto evanxeo, que chaman de Xoán. Quen quixer 
ir preparándose un pouco -non resulta indispensable, mais si conveniente-, pode botar man <lestes · 
dous libros bastante sinxelos, pero rigorosos: o da autora francesa Annie Jaubert: "El evanellio según 
san Juan, e o do xesuíta español José Luís Sicre: "El 
cuadrante. Parte 111: El encuentro. ·El cuarto evangelio". 
Este escrito é moi sincelo e ten forma de novela. Ambos 
da editorial Verbo Divino. 

As reunións, en Bastavales, son de outubro a xuño, 
nove meses escolares, de 11 da mañá a 2 da tarde, 
consonte este calendario: 

Outubro 
Novembro 
Decembro 
Xaneiro 
Febreeiro 
Marzo 
Abril 
Maio 
X uño 

día 9 
día 13 
día 11 
día 8 
d~a 12 
día 11 
día 8 
día 13 
día 10 

Sábados Bíblicos, igual cás Festas do Lume e as do Vento, 
son encontros nos que os irimegos aprendemos a 
camiñar acompañados. 
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ECOLOXIA 
-CAMINOS (EN)CANTADOS 

Os vellos camiños reais, as rutas antigas -
das que Galicia ficou inzada no 
decorrer da. súa historia semellan hoxe 
asaltados polos · máis terribles 
bartdoleiros, por aqueles que dende os 
-seus despachos con tiraliñas e cafés en 
vaso de plástico destrúen en silencio 
trazando vías e autovías, trazando 
concentracións parcelarias, 
aparcamentos, minicentrais ou muíños 
de vento. 

As sendas falan e cantan, falan do sufrir 
das xentes que os percorren, das súas 
esperanzas, dos odios, das vinganzas. 
dos xogos, daslembranzas. Mais os 
vellos camiños tamén cantan e cando 
te-la oportunidade, a sorte, o agasallo 
de poder percorrer anacos dos 
carreiros da nosa terra, poderás escoita
la cantiga desa terra. 
Os camiños (en)cantados poden ser 
calquera, o que máis preto desde túa 
casa onde a ben seguro poderás escoita
los son do vento cantando entre as 
pólas <lesas árbores, do mar fitando 
inmensas regueifas coas ondas, das 
.coplas do río nos cachóns e nas 
fervenzas, das sinfonías dos grilos e da 
música coral das ras nas noites de verán. 

Mais lamentablemente imos perdendo 
oído e semella que cantos máis 
sabemos escoita-lo bruído dos 
automóbiles, das fábricas, das sereas da 
policía, da cidade ou a estrada que nos 
devora, non somos capaces de escoita
lo nacemento da vida entre as 
cárballeiras e soutos que cruzan os 
nosos camiños. 
Os nosos antergos camiñaron, e 
camiñando :fixeron · historia, é ben 
paradóxica que a nosa historia pase por 

. construí-las sendeiros que fan recupera
la harmonía . do home co contorno, a 

Anxo ·Moure 

sabiduría de que sabe ler páxinas da 
nosa propia vida en cada paso. 
Só" quedarán en pé os c~miños de 
plástico, aqueles arqui-promocionados, 
os do marqueting e merchaidising, os 
do xacobeo, mediatizados, politizados, 
inzados de n1ent~ras. 
Mentres aqueles verdadeiramente 
encantados onde aínda canta a terra 
tremen e xunto con eles os que 
gozamos longas horas, longos días e 
noites, trememos tamén porque os 
nosos ouvidos non poidan escoita-los 
cantares dos camiños encantados. 

e ...... .. .... .. 



Lidia e mais Valentina 
,. ...................... ............................................................... ........................................................................................ . 
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Retómase a sección dedicada á lingua: A lingua é camiño 
despois duns anos de repouso e querendo que se 

converta nun leiro onde chanterryos aquelas pequenas 
causas (desde erras ata navidades, subvencións, 

aclaracións de dúbidas, léxico novo e vello ... ) qu(/J lle 
poden afectar ó naso grande idioma. 

A tarefa qu ~e nos presenta é ben complicada e sabémolo, volver 
m ·ntar nunha herdanza cultivada por Pepe Chao e Ferro Ruibal 

pónno-lo listón moi, moi alto. A boa vontade será o que nos equipare . 
con eles . .. 

Como e ta é unha sección de lingua non nos queremos embarullar 
con lerias e loanzas xa por todos . sabidas e si queremos comezar a 
traballar para o galega: "¿Me dixo traballar?". Podía ser unha pregunta 
que nos fixesen, unha <lesas moitas interrogativas, exclamativas, 
afirmativa , .... que os neofalantes fan comezar cun pronome átono: 
"Me cha1110 an"/' Te berrou o profesor", "Lle quera bastante" ... e que os 

0 al go-falant s senten coma un disparo que lle atrona a ~abeza. Porque 
l¡at e ben fort , cada vez menos forte porque xa nos estamos afacendo 
a oílo. Me mo gal go-f~antes que tentan falar normativo, sobre todo se 

n d zona d o e gheada pensan que a condición imprescindible 
para falar b n g ': eliminar eseo, gheada e poñer ó revés tódolos 
pr n m ait 

¡ 11 ! Adnút n . uxe tión ! Se usas/ coñeces palabras xa case 
p rdida fra . fc ita ou xiro nx br , ¡non o dubides! ¡Recollemos 
t o v llo ! EnvíanolO e publicarémolos para que, na boca 
d t d p rdur n na no a lingua mil primavera máis. ¡Esperámoste! 
¿ u h ? 

O CANTAR DO IRIMEG·o 

1. Ben seguro, estes días 
todo o muno tivo á vista 
a imaxe morriñenta 
dun Papa nacionalista. 

2. Karol Wojtyla a Polonia 
leva no seu corazón 
e a viaxe que aló fixo 
foi dunha tensa emoción. 

3. Cando o asunto da súa Patria 
sae a flote, el non cala; 
boa mostra é un poema 
mm fermoso sobre a Fala. 

4. Que o seu restrinxido idioma 
non sexa internacional 
a· este eslavo--polaco 
séntalle abando mal. 

5. "As linguas dos outros pobos 
non fixeron sitio á 'nosa 

· nos xuntoiros das nacións 
sendo ela tan gloriosa". 

6. "Xuntos pola mesma Fala 
tal é a nosa raigaña". 
A Loita pola Palabra 
para o Papa é gran fazaña. 

7. Pero hai máis: a súa forza 
dende o solio pontificio 
á súa querida Patria 
achegou gran beneficio. 

8. Xa axiña de ser Papa 
púxose a dar no cravo 
coa encíclica sobre da orixe 
da Iiturxia en eslavo. 

9. Fown Cirilo e Metodio 
dous gregos que, con razón 
no altar están, o rn.il~gre: 
a eslava inculturación. 

10.Denunciados porque ousaron 
traducir dende o grego 
a Biblia ó idioma eslavo: 
¿u-la liturxia en galega? 

11.Estas causas sucederori 
mediado o sésulo Nove 
pero na nosa Galicia 
o asunto pouco se move. 

12. Cómpre agora despedirse 
dando esta boa noticia: 
Wojtyla é un · galiciano 
da polonesa Galitzia. 




