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EDITORIAL MARTIÑO LUTERO Os .xorna1s 
afirman que o Papa levantou a excomuñón que pesaba sobre 
Lutero. Non tal. Sería unha torpe mostra de poder pontificiO 
pois o que pide a Igrexa luterana é que Roma renuncie á 
supremacía xurídica para gozar só dun primado de honor. O 27 
de outubro católicos e protestantes asinaron un documento 
sobre a doutrina central da xustificación: se o ser humano é 
rehabilitado pola fe ou palas obras. Karol Wojtyla aplaude a 
decisión, nada menos. 
O problema constitúeo a imaxe de Deus: para Lutero a xustiza 
de Deus non consiste nun xuízo, serrón nunha xustificación; a 
Gracia fai do pecador un xusto. Tamén a imaxe do ser hµmano; 
que o pesimista e angustiado Lutero considera completamente 
abatido polo pecado orixinal, dada a corrupción da natureza 
humana. 

O concilio de Trento, en cambio, ten unha v1s10n máis 
optimista e apunta á importancia decisiva dos méritos do ser 
humano para ser perdoado. O problema das indulxencias non é 
de abuso económico, serrón a concepción de fondo: o ser 
humano non pode merecer. Centos de veces fala o 
Reformador contra a peregrinación xacobea. 
Paralela a este problema é. a cuestión do Maxisterio e maila 
Tradición nos que se apoia Roma, e que Lutero non nega, pero 
considera unha perversión que a interpretación da Sagrada 
Escritura veña condicionada polo poder doutrinal de Roma. 
Cómpre volvermos á grandiosa figura de Luter.o con limpeza 
de corazón. Foi un gran crente, un sólido teólogo de oficio. 
Temperamento impulsivo e apaixonado, ás veces resultaba 
polémico de máis. Pero a Reforma viña senda solicitada pola 
enteira Igrexa e debémoslle ó profeta Lutero gratitude. Non era 
un libertino, como nos fixeron crer: recoñecendo só dous·. 
acramento -Bautismo e Cea do Señor-, afirmou que era u!l

abu o abrigar á confesión, pero que el seguiría confesándose 
polo ben qu lle prestaba. Eliminado o sacramento da Orde, 
promoveu a igualdade de tódolos bautizados. Non admite o 
c libato, p ro os eu amigos tiveron que pedirlle que fose 
con cuente, poi non daba casado. 

Portada 
Antón Fraguas. Foto: Fernando Blanco 
Uxio Novoneira. Foto: Tono Arias 

Daniel López Muñoz 

0 TRASNO A CONQUISTA DO 
CEO Pémoslle o derradeiro adeus a 
Filomena, que nos deixou velliña despois de 
irse consumindo mentres recibía inxentes e 
amorosiños coidados, que quen sementa 
cariño non merece menos. E o crego veña co 
dalle dalle reseso da necesidade que a nosa 
san tiña ten Acolá arriba dos sufraxios, misas e 
penitencias dos de abaixo, para que se lle 
abran as portas do Ceo. 
E postas nese imaxinario, deume o arrebato 
trásnico e tiven a visión duns esforzados 
ximnastas en equipo parroquial, empurrando 
ó son do · berro seco contra as portas dun 
fortificado pazo celestial, armados cunha 
tranca de tres toneladas, e veña, ábrete, e 
veña, non abrirás, e veña toma misa que desta 
vai, e mira que está xordo o cacique do 
castelo . . 
Agora volven os bispos na teima da relixión 
na escala pública e realmente un mira para 
atrás, con todos estes anos de catequese 
forzada e sopesa os resultados e ... . ben, queda 
iso, dez máis cinco normas e un incrible 
imaxinario de ultratumba, ben detallado, 
fisico e queimante, con defuntiños, xente . 

. maiormente boa, implorando a . un Deus 
. Terrible, coa axuda dos que quedan por acó 
estarrecidos de espanto, que lles perdoe por 
seren limitados e pecadores coma el os fixo. 
E cando o Papa ousa dicir que o Ceo non é 
algo ñsico, a máis dun, tanto dos que viven 
do canto como dos que mandaron todo a 
paseo sen mirar máis aló dos cantos, se lle 
derruban os alicerces. Porque os relatos que 
nutriron a memoria colectiva sobre o Alén, 
sonche ben ñsicos e detallados. 
Se o crego coñecese mellar ós seus, coma 

veciño que bota unha man, e non para pedir, 
saberla das historias pequenas de salvación 
que o rodean, vería o rostro e o ·rastro doutro · 
Deus na xente; e celebraría cada presencia 
pequena dese misterioso e discreto reinado. 
Porque non hai que invadir competencias 
ultraterreas que non nos corresponden. Só 
confiar: aquí paz e despois gloria, aquí ser 
humanos e alá o que El queira. Que é gratis, 
seguro, e non se vende nin conquista, porque 
esta, como a de Filomena, é unha historia de 
amor das boas, . non unha oposición . a 
notarías. 
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1 A CLAVE 1 Me. 13, 33-37 

1 o ECO INON ME ESPERTES, QUE ESTOU SOÑANDO 

(Me. 13, 33-37) 

BOANO\IA 
Bernardo G. Cendán 

Cómpre estarmos atentos. Coñezo · a moitos especialistas en estar atentos. Non hai 

organización onde non floreza"n, coma os toxos, toda clase de trepas. Non importan moito os 

. méritos que teñan para aspirar ós posto_s apetecidos, o que canta é saber estar no sitio 

oportuno no momento oportuno, buscar servilmente as amizades influíntes e arreciarse 

cínicamente das molestas, por moito que o corazón proteste. Os afectos non son bos 

_conselleiros cando. se trata de calcular as. oportunidades de aproveitar a ocasión, esa cabeza 

esquiva que non ten pelos onde agarrar. O seu esforzo de atención failles ignorar tódolos 

camiños, eles saben de memoria tódolos atallos. Están sempre vixiantes. Esta xente non me 

agrada, pero hei de recoñecelo trabal lo da súa teimosía por mantérense alerta. Ás veces nin 

dormen nin acougan e teñen úlcera de estómago. 

Tamén coñezo xente, non tanta, que se mantén esperta para acudir alí onde se pasa mal. Os 

que descobren as fontes do sufrimento humano e están sempre dispostos a botar unha man 

xenerosa alí onde tódolos demais pasamos cos olios postas noutro sitio. Esta nosa revista 

adoita prestar as súas humildosas páxinas a moitas realizacións caladas que nos sorprenden. 

Xentes que saben estar atentas, coa cabeza informada e o corazón aberto. E hai moitos máis 

que nin chegan a saír nesta revista. Nunca serán importantes nin os farán bispos nin chegarán 

sequera a conselleiros. Teñen o corazón tan cheo que non lles deixa tempo para buscar 

ocasións de medro persoal. Só saben deles os perdedores nesta sociedade de triunfadores. Se 

o mundo está a se mover polos atallos dos trepas, o que nel queda de humanidade vai 

avanzando, paseniño, pala dificultosa congostra onde camiñan os que se manteñen atentos a 

descubrir as fontes do malestar de tantos que non chegan a gozar desta chamada sociedade 

do benestar. 
I 

Parece que a característica central deste tempo chamado postmodernismo, ou baixo 

modernismo, é o individualismo e a indiferencia. Non querer saber nada do que nos poida 

comprometer. Non estar atentos nin espertos. Conformarnos. Durmidiños. Somos a maioría 

silenciosa que nin sequera roncamos. Que non nos esperten, que estamos soñando. 

--
Vixiade, estade atentos. Marcos escribe esta parábola 

porque na súa comunidade moitos xa perderan a tensión 

da espera, adormecían languidamente. lsto deixase notar 

a partir dos anos 60. O señor non daba retornado, aquela 

xeración saía pasando, (Me. 13,· 30), e a promesa da volta 

do señor non se cumpría. Marcos quere espertar a súa 

comunidade mantela en actitude de vixiancia. 

Vivir espertos, esperando é constitutivo da fe cristiana. 

Toda a Biblia é coma unha frecha cara á dereita, dende un 

comezo cara a un final. En ámbolos do_us está sempre 

Deus: "Alfa"-"O.mega" (Ap. 1, 8). De aí que toda a historia de salvación este nas mans de Deus, sexa providencia, descubrimento e 

aventura. A cultura grega non tiña actitudes de espera; a historia era unha roda que repetía sen ter fin. 

Ó criado mándaselle estar alerta, non cuídala casa. Nos preocupámonos máis de organizar a casa que de estar a espera por iso non 

somos capaces de arriscar, ternos medo de calquera innovación, axiña invocamos a prudencia naquelo que non controlamos. Pero 

cando a. vida do home, ou dunha comunidade, está nas mans de Deus, dende o prinicipio ata o final, todo é risco, todo é confianza, 

todo é aventura, todo é fe. Pero resúltanos máis cómodo controlar e asegurar ... e iso que "Non sabemos nin do día nin a hora, que 

se o souberamos ... 
e········· .. 
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A PENEIRA 

A celebración do DÍA DOS DEREITOS DOS· NE NOS 
obríganos a denunciar que son estes as grandes víctimas das desfeitas dos maiores, 

comezando palas guerras actuais nas que perderon a súa vida dous millóns deles 

desde o 89, outros 5 millóns sofren algunha minusvalía, coma este nena scimalí que 

perdeu unha perna a causa dunha mina. Outro millón orfo e 12 millóns seri fogar. 

Endexamais os máis pequenos sufriran tanto nalgunha .das guerras pasadas, pero 

agora, se ternos en canta os refuxiados, un 900/o dos prexudicados palas contendas 

son civís. 

ANTÍA CAL VÁZQUEZ é unha das mestras que fixeron historia 

entre os seus alumnos. Fundou o Colexio "Rosalía de Castro" de Vigo no ano 1962 

sobre dous cimentos: o galeguisfi1o que compartía co seu home, o oftalmólogo 

Antón Beiras, e as ideas renovadoras .da pedagoxía, decepcionada como estab.a o 

ensir¡o que impartía a dictadura e a tecnocracia daqueles tempos. Xa no 1972, 

seguindo a Freinet, tira á rúa O periódico da escala, confeccionado polos seus 

alumnos. Este colexio da Gran Vía foi pioneiro ·na uso do galega e no é;!chegamento á 

nasa cultura. Neste verán foi homenaxeada pala Asociación de Mestres Rosa ~ensat 

de Cataluña, pala súa teima na innovación pedagóxica. 

G~ll'' • é un dos destinos da viaxe de Fraga a América, que comeza 

o día 20 e segue a ser un dos países nos que as autoridades non investigan os crimes 

políticos, mentres as chamadas democracias seguen a dar apertas ós que exercen un 

poder asentado en tanto sangue. Un 800/o das martes (150.000 martas) producidas na 

guerra civil, 1960-1996, foron obra do exércit6 que segue a presionar en Guatemala 

coma se nada ... Na foto,· Helen Mack, que preside a Fundación que leva o nome da súa 

irmá, Myrna, unha antropóloga guatemalteca asasinada en 1990 polo mesmo exército, 

~ando investigaba o desprazamento de pobos indíxenas por culpa desa guerra. 

No DÍA DO MESTRE, a 

festa · de San Xosé de "Calasanz, 

lembramos as/os nasos docentes, sobre 

todo os do primeiro ensino, que seguen 

a dedicar o mellar dci seu tempo ós máis 

pequenos. É un labor arriscado p~ra a 

saúde, e u·n de cada cinco profesionais 

sofre depresións, ·ansiedade ou estrés. 

Disfuncións que non son recoñecidas 

porque a Lei de Prevención de Riscos 

Laborais non se ten en canta no ensino. 

Son moitas as medidas que urxe 

adoptar: menos nenas nas clases, máis 

medios e recursos, novas programas de 

formación para situacións estresantes, 

. etc., E algo que está a af~ctar moito: 

cada día os pais non se comprometen 

no primeiro ensino e colocan os mestres 

ante ~ituacións complicadas dos seus 

filias . 



NOVONEYRA segue entre nós, sobre todo na súa poesía, que ternos que 

séguir lendo. Deixounos "no mesmo cima do outono". Coa súa forza expresiva 

séguelle a por música ós versos, co seu oído educado no Courel na escoita dos 

ventas e dos susurros. Coa súa voz baril e coas súas mans segue tecendo versos e 

versos: "Hoxe ante anfonte i antantonte!/O tempo quedo que corre/ i os soños que 

volven". A súa arte semella a tensión creadora do que está a escala-la súa paisaxe 

natal, buscando a perfección cortante e descarnada, espida de toda follaxe retódca, 

coas palabras axustadas. 

11STOP MILENIUM 

Alfonso Blanco Torrado 

Centos de ONG's están a pedir que os 

mandatarios que se van xunj:ar en Cuba 

perdoen a DEBEDA 
EXTERNA de moitos países do 

Sur, que están estrangulados por esta 

opresión. Unha lousa que está a botar 

por terra escalas, hospitais, etc. Unha 

destas asociacións, Solidariedade 

Galega, xa fixo no verán unha campaña 

para recoller material sanitario para un 

hospital da Habana, como se pode ver 

nestes locais da Praza de Lugo da 

Coruña, ó mesmo tempo que mandaron 

un equipo de oftalmólogos a traballar 

dun xeito xeneroso a Honduras. Outra 

das teimas sangrantes é o embargo que 

está a padecer Cuba, que lle impide 

encara-lo futuro con enerxía. 

ROUND" é unh.a campaña 

contra a globalización da economía que 

está a crear, máis miseria no mundo, 

máis diferencias entre pobres e ricos no 

naso país e entre tódolos pobos, e xurde 

ante a celebración da 111 conferencia 

Mundial do Comercio que ten lugar en 

EEUU a finais de mes, e que pode ser un 

paso máis na liberalización do mercado 

a favor das muftin~cionais que nos 

comen e en contra da democracia, 

soberanía dos pobos, a ecoloxía, os 

dereitos humanos. Ese cumi.o quere 

darlle á Organización Mundial do 

comercio todo o control sobre os 

cidadáns e os pobos. Na ilustración 

unha pintura do mal lorquín Miquel 

Barceló, titulada "Mercado" da súa 

UN MES DE TEATRO é o que podemos disfrutar tódalas fins de 

semana de novembro no Forum Metropolitano da Coruña. É unha Semana de 

Teatro ·Infantil con grupos estranxeiros: o da Guimbarde de Bélxica (os días 13- 14). 

"O Angola" de Turín (20 e 21) e a Fundación AIDA de Verana (27 e 28). Son 

espectáculos de centros de encontro para nenas e mozos cunha gran tradici_ón na 

animación teatral. O derradeiro domingo de outubro puidemos disfrutar de '"Entre 

ovos" coas marionetas dun grupo belga, do que recollemos esta escena. 

. temática africana. 

A morfe de ANTÓN FRAGUAS o pasado 5 de novembro, só un ha 

semana despois do pasamento de Uxío Novoneyra, deixa a Galicia sen o seu máis 

ilustre polígrafo. O que fara Cronista Oficial do Reino de Galicia, fundador do Mu~eo 

do Pobo, membro da Real Academia, mestre de varias xerac.ións (ver a entrevista no 

número 519) ha seguir ofrecéndonos o sel.i imprescindible manancial de sabedoría. 

e············ 
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Tintxu 

(E)MOCIÓNS DE CENSURA 
Cinco meses despois das eleccións municipais, xa volve o rebumbio das (e)mocións de 
censura. O Partido Popular chegou a un acordo cos independen_tes· de Baiona, un grupo 
moi próximo ós conservadores, pero que non se entendera con eles en xuño e permitira 

o acceso dos socialistas á alcaldía. 

Pero ó son desta · m úsica tamén se oíron ecos 
semellantes noutros concellos , onde o Partido Popular 
tarnén aparecía como protagonista, nunha operación de 
reconciliación con irmáns separados. N egociacións nesta 
liza, reais ou supostas, saltaron ás páxinas dos xornais en 
concellos significativos de Pontevedra, tales como Nigrán, 
Tui ou a Guarda. Lugares todos eles onde xurdiran 
diferencias dentro do PP, fronte ós cambios de 
candidaturas promovidos polo daquela secretario xer~l e 
home forte en Pontevedra, X osé C uiña. 

O caso é que o presidente M anuel Fraga defendeu o 
acertado do acordo do seu grupo cos indepedentes de 
Baiona, por máis que o cabeza desa lista teña asuntos 
p nd ntes c9a xustiza, que levaron a embargarlle algunha 

nta bancaria. Ou sexa que os socialistas .vanse quedar na 
ta ada populares e indenpendentes vanse reparti-lo 

manci n Baiona. 
En Nigrán tamén houbo acordo entre PP e 

ind p ndentes, ó dicir dalgúns órganos de prensa, que se 
xtenderon en explicacións sobre o reparto de poderes e 

aludían ó visto e prace de · órganos superiores do PP 
Despois de case unha semana de evasivas, o secretario 

Non falta quen ve 
detrás destas · 

reconciliacións a man 
do delegado 

do Goberno. 

xeral, Xesús Palmou, reuníase co cabeza de lista do seu 
grupo, para negar lexitimidade ó acordo e pedirlle que se 
bota fóra da operación. A ver· en qué queda o asunto . . 

on oca ión de ta negociacións algúns medios 
p riodí tico facían e co de posibles acordos na Guarda 

Tui, con i tentes na reconciliación entre os. concelleiros 
populare e mailo independentes que antes foran do 
m mo grupo. Trataría e de aproveita-la eclipse 

momentánea de Xosé Cuiña, que se comprometera 
fortemente coas listas· de xuño e deixara fóra ós que lago 
montaron lista propia. 

Non falta quen vexa detrás desta suposta reconciliación 
a man do delegado do goberno, tudense ilustre que 
marcara as súas reservas no proceso de formación das 
candidaturas de xuño e que a cada paso se mostra moi 
interesado no actual proceso renovador do PP, no que 
adoita facerse pasar coma o mellar intérpre.te do espírito 
de Xénova e brazo armado do ministro de Educación e 
Cultura, presunta encarnación dese novo talante -do PP en 
Galicia. 



O PRIMEIRO MAGOSTO 

No antigo paleolítico, 
moitos sém.los pasados, 
cando os homes tiñan Jame 
comían grandes asados. 

jAh, que bocas tan abertas ! 
jCantas ganas de xa11tar! 
os moi bestas remataron 
coa fa una daquel _lugar. 

Despois, os pobres famentos, 
ata miñocas comían 
saltóns, formigas, gusanos, 
jCalquera cousa valía! 

Cando xa non houbo carne, 
pero plantas mogollón, 
fixéronse vexetarianos 
jMenuda revolución! 

Todo o mundo a roer herba, 
toxos, silvas e ata ortigas; 
tiñan o fiiciño inchado 
cheo de grandes feridas. 

Xa fartos de tanta Jame 
moveron o campamento, 
marcharon a outro sitio 
en procura de alimento. 

E alá, nun sou to fermoso, 
pararon a descansar 
rodeados de castaños 
con ourizos a fartar. 

Con ganas de comer 
comezaron a roelos 
jQue froitiños máis picudos, 
era imposible comelos ! 

Doloridos e enoxados 
decidírono queimar. 
Se non valen de alimento 
calorciña vanos dar. 

Pouco a pouco se durmiron 
e puxéronse a roncar. 
Cando sefixo de día 
quixéronse levantar. 

Ó mirar para a fogata 
j O o u rizo desaparecera! 
jAgora había castañas 
un miragre acontecera! 

Moi alegres e contentos 
comezaron a xantar. 
·mantenza para vivir, 
j Habíao que celebrar! 

Así xurdiu o magosto, 
unha gran celebración. 
do milagre das castañas 
jConservade a tradición!. 

Salvia Varela Lorenzo. 
14 anos 
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UXIO NOVONEVRA: . 
A VERDADE DATERRA 

Hai dúas semanas que deixou de cantar un paxariño no mesmiño bicarelo do bico do 
brelo. Foise Uxío e con el un especialista en cavorcos, virtas, tesos e taramoucos. Xa 

ninguén vai reparar nas acedas, nas arganas, na fontiña do corzo, nas calzas do cuco ... 
Preséntasenos coma modesto intermediario entre a paisaxe e mais nós: ''As ve_rbas diste 
libro son verdade nas terras outas e solas do Courel. Ne/as para non mancar as causas 
sólo as nombro ou déixoas ir dun .movimento seu acostumbrado e natural" Pero Uxío 

era máis ca iso: Era dono da Palabra. Da talada e da escrita. Por iso lrimia .debe ofrecer 
esta sinxela lembranza do home que quería camiñar 

do Courel a Compostela por terras liberadas. 

N aceu en 1930 en Parada de Moreda, na serra luguesa 
do Courel, marco xeográfico que ha conforma-las 
vivencias básicas da súa creación poética. Estudiando o 

bacharelato en Lugo traba amizade co poeta Manuel 
María e, en 194 7, vai vivir a Parada a autora noiesa María 

Mariño, con quen iniciou unha profunda relación 
per oal que se mantivo ata a morte da poetisa en 1967, e 

qu ía deixa-la súa pegada na obra de ambos. 
Do ano 49 ó 51 a i te como oínte á Facultade de 

Filo ofia e Letras en Madrid, iniciando así unha 
formación autodidacta. En 1952, en Compostela, coñece 

a figura da no a cultura como o pintor Carlos Maside, 

n aí ta Ramón Piñ iro e ó polifacético don Ramón 

Otero Pedrayo. Este contacto ·co galeguismo xunto cunha 
volta ó Courel por cousa dunha convalecencia motiva a 
Uxío a escribir en galega. Na súa terra natal permanecerá 
do 53 ó 62 e nacerá .o ciclo poético courelao, que se inicia 
co libro Os eidos (1955) no que o poeta, abrigado a gardar 
repouso deitado sin forzas e sin ganas /de .me erguer / nin de 
estar na cama, describe liricamente o seu contorno: a 
habitación, a paisaxe que o rodea é se mete nel. .. 

MEU coarto 
onde teño o tempo pechado! 
Días de tódolos días! 
A miña galvana 
sabe o fin da vida. 
Como se xa todo Jora unha cousa pasada. 

O ramallo de prata 
· dibuxado na cama. 
Os ollos dos cuadros 
ollando sempre pro meu lado ... 
As figuras .de madeira 
nas contras e no faio. 
Os regueiros de sarrio 
das goteiras pola parede abaixo. 
A porta pech4da. 
A lacena entraberta. 
O espello sólo naquelo que retrata ... 

Tempo que encarga 
onde ún afonda e non afoga ! 

Así. de sinxelo era o seu cuarto e a meirande parte da 
súa poesía. Poemas coma ·este lémbrannos a Van Gogh 
pintando tamén a súa habitación ou uns simples xirasoles, 
obxectos cotiáns feítos arte gracias ó maxín dos que saben 
ir máis alá. 

De 1962 a 1966 viviu en Madrid, traballando na radio 
e mais na televisión, en programas relacionados coa poesía 
galega. Entra en contacto co grupo Bra:is Pinto, que leva 
o no me dese afiador que nunca houbo en N ogueira de 
Ramuín:. o pintor Raimundo Patiño, o político Bautista 
Álvarez, os escritores Bernardino Graña, Xosé Fernández 



Dl;-.i os sanos i os paxaros: "A MORTE NON E CERTO!" 

1959 

Ferreiro e Méndez Ferrín. Foi daquela cando escribiu 
Elegías de Madrid, que xunto con outras anteriores Primera 
verdad y tiempo con nombres e Elegías del Caurel, conforman 
o volume, editado en versión bilingüe, Elegías del Caurel y 
otros poemas (1966). 

No ano 68 coñece en Lugo a Elva Rey, que será a súa 
mullere a·persoa que o anime a recompila-los poem~s do 
ciclo courelao editado co título Os eidos 2 (197 4). No 79 
amasa a súa dimensión política ·en Poemas caligréifzcos , 

·pasando ó primeiro plano o aspecto gráfico-visual. En 
1981 estes poemas aparecen depurados en Os eídos. Libro 
do Courel. 

En 1986 reúne os poemas eróticos e amorosos en 
Muller pra lonxe, mentres que Do Courel a Compostela 
(195.6-1986) recoll.e as composicións de temática política. 

Tampouco non . debemos esquece- lo labor que 
desenvolveu como presidente da Asociación de 
Escritores en Lingua Galega, o maxisterio que exerceu 
sobre os máis novas, nin a forza que era capaz de 
transmitir coa re-creación da poesía propia e allea que el 
recitaba coma ninguén. Os que gozamos do favor desa 
experiencia sabemos que unha cantiga de amor en labios 
de Uxío era outra causa. Esas cantigas que ás veces 
campan polos eidos do derradeiro trobador: 

Valías xa somente amiga 
polo que me costa non terte 
i andar na soledá nemiga. 

Valías xa somente amada 
polo que me costa perderte 
e ficar a soledá tornada. 

Todos os que se acheguen á súa obra apreciarán de 
contado a voz telúrica, o canto á terra indisoluble do 
canto humano (chove para que eu soñe), a presencia 

Sara Paz Quiñones 

constante do amor e a marte, a vea social e política 
coma nestes versos da Letanía de Galicia: 

Galicia irmandiña 
Galicia viva inda 

recóllote da terra estás muí fonda 
recóllote do pueblo estás nil toda 
recóllote da HISTORIA estás borrosa 

recóllote i érgote no verbo enteiro 
no verbo verdadeiro que Jala o pueblo 
recóllote pros novas que veín con forza 
pros que inda non marcou a malla d' argola 
pros que saben que tí podes ser outra causa 
pros que saben que o home pode ser outra causa 

Cun filtro vangardista ás veces, pero en harmonía coa 
lingua oral, coa dimensión fonosin1bólica, co .silencio, 
reflexo á vez do Uxío interior (De tanto calar xa falo eu 
solo): 

BU i o meu silencio 
volto pros tesos mauros 
n,o día nubro 

ouvíndo sólo os corvos 
í o vento do Inverno 
no souto núo 

Agora, o mellar que podemos facer e pasear polos autos 
vales soutos e bauzas, ver como o Pai Sol quenta os 
cumes do Courel. Non ch ove nin neva en ningures 
coma nos versos de Novoneyra. Iso é o que ternos, 
agora que vaí nacer outro Uxío, o da nasa memoria. 

o··········· 
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ABEL SUPLICA A CAÍN 
O asistente social podía. estar 

contento do seu labor no cárcere: 

Recibira parabéns da dirección xeral 

de prisións e gozaba da estima de 
. moitos presos. Pero unha sombra · 

escurecía a súa propia valoración e 
.desacougaba o seu espírito : canto 

máis se aproximara ós presos, máis 

percibía que un abismo o separaba 
deles. Arelaba unha relación distinta 

e máis profunda que a do servicio 
profesional , o consello, a admiración 

ou a do agradecemento. Algo dentro 

de si lle reclamaba ser moito máis ca 
"coÍega", ou" nleu", ou" veciño", 

ou Pepón como, no mellar dos 

casos, se lle recoñecía. Cada vez máis 

desexaba ser simplemente irmán, 

pero ese regal9 non lle era dado. 
No taba que os presos tiñan entre si, 
incluso nas pelexas e nas 
enemistades, unha complicidade de 
iguais que a el se lle negaba. Ata se 
lle pasou pola cabeza delinquir -sen 
violencia- para ingresar coma preso 
e forzar a identidade que degoraba 
cada vez máis. Pens~aba en Jack 
Nicholson voando sobre o niño do 
cuco. 

Especialmente desexaba a 
irmandade de Nicanor, un home da 
aldea, educadísimo e reservadísimo, 

o máis agradecido de todos eles, 
pero tamén o máis distante: tratábao 
coma a un deus e non deixaba de 
aseñoralo. 

-Trátame de ti, ho, que son 
igualiiío ca vós, só que . co~ máis · 
sorte- díxolle por enésima vez 
naquel grupo de terapia no que 
participaban. 

- To.dos non lle somos iguais. Nin 
nacemos iguais nin ternos que 
apeitar coas mesmas cangas. Hai 
causas que· noh lle teñen remedio: · 
Caín poderá ser perdoado pero xa 
nunca volverá ser verdadeiramente 
irmán de Abel..: -contestáralle con 
convencemento · aínda que 
apagándoselle a voz e sumíndose 
nun silencio escuro. O asistente 
sentiu un fondo calofrío adiviñando 
que o Nicanor sufría algo da 
soedade e da desesperanza do 
inferno. 

Cada vez maís 
desexaba ser 

simplemente 
irmán. 

O asistente sabía polo e~pediente, 
non por el mesmo, a escura historia 
homicida de Nicanor, semellante a 
.tantas que aparecen nos xornais case 
a diario, tecidas con dramas vulgares 
de ·celos1 ou de vellas enemizades nas 

· que se xoga a honra pola derrega 
dun leiro ... 

- Eu tamén matei, dixo o 
asistente ... 



- Si, xa nos tes dito que te sentes 
tamén · responsable, solidario das 
martes que o prime_iro ·mundo 
provoca ou permite, pero non che é 
o mesmo que verse un coas mans 
manchadas directamente - atalloulle 
outros dos participantes. 

- Pero ' é que eu tamén matei -
berrou o asistente. 

-Esa non cha creo -díxolle alguén 
do grupo por riba do rnurmuno 
colectivo. 

Sen embargo axma se creou un 
ambiente de escoita: A gravidade na 
voz do asistente reclamaba unha 
atención que se impoñía como 
promesa dunha revelación de alto 
contido pe.rsoal. 

- Eu era dun grupo· ecoloxista, 
seguiu o asistente, e unha noite de 
agosto de lúa chea, regresando de 
dar unha charla para sensibilizar 

· sobre a defensa da natureza tan 
ameazada, plantóuseme diante do 
coche un raposiño fermoso que 
quedmi idiotizado polas luces do 
coche dubidando asustado no medio 
da estrada cara onde coller ... 

- Teño cazado ducias deles -dixo 

alguén, .... e eu atropelado moitos -
dixo outro, lástima que non se 
coman ... 

- Eu non o cacei nin o atropelei: 
eµ _mateino, dixo o asistente con voz 

O caso é que 
·acelere·¡, que 

matei 
gratuitamente. 

forte pero como ausente... Pensei 

que o meu cerebro mandara pisar .o 

pedal do freo, pero un escuro 

lóstrego violento apareceu dentro de 

min ... , e o caso é que acelerei, que 

matei gratuitamente, sen nengún 

proveito, e que algo en min fixo esa 

escolla horrible... Quizais o atávico 

instinto de cazar que coidaba 

Xosé A. Miguélez Díaz 

ausente en min, quizáis a tentación 
de probar o placer dos deuses e dos 
tiranos perdoando ou quitando 
vidas . . . ¡Tan afouto e convencido 
defensor da natureza . . . . Nunca 
pense1 levar conugo tantas 
contradiccións! 

- Iso é calderilla a carón do noso, 
colega. Ti eri delitos morrerás virxe ... 
Nalgo nunca serás coma nós. E mais 
che vale, tamén -dixeron varios dos 
presentes. 

O asistente sentíase derrotado: 
definitivamente individualizado na 
soedade dos anxos ou dos xustos. 
Pero unha raxeira de alegría que 
sabía a un pérdón marabilloso de 
tódolos raposos e a unha aperta de 
benvida do mundo enteiro coouse 
no seu corazón cando ente que 
Nicanor, moi serio pero apuntando 
un s_orriso nos ollos , dill atuándoo 
por pnmeira vez: 

- Tamén xa ch val u matar o 
pobre raposiño que non ch fixera 

, mal ningún ... Pero bo. é que te deses 
de conta e non te engarrases a ti 
mesmo. 

e·········· 
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INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

CHECHE.NIA DE NOVO 
Fai algúns anos reflexionabamos sobre a guerra na república rusa de Chechenia. Era a 

guerra que provocou 80.000 mortos entre os anos 1994 e 1996 e na qúe, dalgunha 
maneira, o exército ruso fracasou. Agora de novo os rusos retoman a Jaita, por 
diferentes motivos que trataremos de enumerar, mentres que os Organismos 

internacionais, as DNGs e os cidadáns occidentais asistimos ó triste espectáculo 
rodeados da máxima insensibilidade. 

As repúblicas caucásicas 
a fin da Unión Soviética no 

1991 independizáronse Azerbaixán, 
Arm nia e Xeorxia, pero Rusia aínda 

e mantén na zona a través duns 

pequenos territorios ou repúblicas 
autónomas, tales como Chechenia, 

Daguestán, Ingushetia e as dúas 
Osetias, norte e sur. Estes enclaves 

pequenos teñen un gran valor 
estratéxico e tamén económico. 

Tamén a remates do século XIX 
empezaron con guerras nas que 

e taba implicado o Imperio 
Otomano e que culminaron coa 1 ª 

Guerra Mundial e cun novo mapa 
das fronteiras na Europa · central e 
oriental. 

Ba te con lembrar que Chechenia 
é unha república pouco poboada e 

qu ten un millón de habitantes. No 

ano 1994 loita abertamente pola 
ind p ndencia e tras o fracaso do 

'r ito ru o ch gan a un acordo de 

paz polo qu acadan unha virtual 

para ión no ano 1996, que debería 

ser ratificada no ano 2001, segundo 
ese acordo firmado con Moscova. 

¿Por que de novo a guerra? 
Segundo os diversos analistas Rusia 

reabriu as hostilidades sobre todo por 
razóns de política interna. Para 
beneficiar electoralmente ó xefe actual 
de goberno Vladimir Putin, o que de 
paso salvaría a Ieltsin, o actual 
presidente, dunha suces10n 
gravemente desfavorable para os seus 
intereses e . os dos seus familiares. 
Moitos rusos teñen o convencemento 
9-e que o presidente e os seus non 
queren nin poden deixar o poder ante 
o perigo de ser xulgados e encadeados 
palas súas graves corrupcións 
económicas. Por outra parte e de 
rebote, Moscova podería ter optado 
por recoñecer algún tipo de secesión 
para aquieta-las tensións, pero optou 
por conseguir unha victoria, non só 
para bloquear o contaxio 
indep.endentista no Cáucaso e servir 
de advertencia ó resto das poboacións, 
non eslavas da zona, sen excluí-las que 
agora gozan de independencia. 

As "razóns humanitarias". 
A poboación civil chechena non 

ten outra posibilidade de fuxida máis 
que na dirección oeste, cara a 
Ingushetia. As demais fronteiras están 
totalmente pechadas. Os inghushes 
son "curmáns" dos chechenos e 
vense afogados pola multitude (preto 
de 200.000) refuxiados 
(principalmente mulleres; nenas e 
anciáns) que na súa maioría non 
poden ser atendidos nas súas casas e 
viven baixo tendas e · a penas sen 
comida, nunha 
deshumanizada, sen 
axudas. 

situación 
chegarlles 

-Ante esta brutal ofensiva do 
exército ruso e a situación dantesca 
dos refuxiados chechenos ¿por que en 
Kosovo e en Timor interveu a 
Comunidade· internacional e aquí 
non? ¿Que lugar ocupa . o drama de 
Chechenia na nasas conciencias? 
¿Onde están as a.Xudas humanitarias, as 
ONGs, a solidariedade internacional? 
. Rapidamente atopamos escusas 
hipócritas e afirmamos agora que non 
debemos irrfluír na política interior 
rusa, de que non convén que Rusia se 
desintegre, que hai que defende-lo 
principio da integridade territorial e 
a inviolabilidade das fronteiras e de 
que Rusia ten poder nuclear 
(¡lémbrese que EEUU non quixo 
firmar o tratado de non proliferación 

. ·nuclear!), etc, etc. ¿Onde están "as 
armas humanas": o diálogo, o 
respecto á diferencia , o pacto, a 
resolución pacífica dos conflictos? . 
.¿Por que chegamos ó final deste 
milenio empapados de tanta 
insensibilidade? 



RETALLOS DE HIS 1 ORIA Celia Castro Ojea 

SALOUCOS E· ATURUXOS 

Aínda que o noso grande poeta 
da Terra Cha, Manual María, teña 
dito nun fermoso verso que a 
historia de Galicia ocupa pouco, ten case 
a brevidade dun salouco, esta sección 
que botamos a andar neste ·número, 

quere dar a coñecer un pouquifio 
máis a nosa longa historia, doente 
por veces, arrichada outras, decote · 
fermosa. 

Como é ben certo que non se 
aprecia o que non se coñece, estas 
pequenas páxinas sobre a historia 
vivida, celebrada, aturada e 

·padecida polos nasos devanceiros e 
contada polos nasos escritores, 
quere contribuír ó mellar 
coñecemento ·do noso pasado e así 

desbota-los complexos que nos 
tallen e encarar con confianza o 

noso futuro. 

Por iso iremos ofrecendo nos 
vindeiros números retallos da nosa 
·historia, dos feitos máis releven tes 

que nos configuran como pobo, 
para que, ó coñecérmolos, sintámo-

--

lo pequeno orgullo de pertencer a 
. unha casa común, hercio que témo
la abriga de conserva.r para as novas 
xeracións, E irémo-los ilustrando 
cos debuxos dun dos nasos 
ilustradores . actuais con máis 
proxección: Francisco Bueno 
Capeáns. 

Galicia, rosa de pedra gris, que di 
Otero Pedrayo, soñando coas torres 
de Compostela, cos vellos camiños 
e as alboradas; cos solpores nas rías; · 
cos castros; coa patria e a lingua dos 
devanceiros. Coa· Nosa Historia. 

As vellas rochas da fin do 
mundo 

Falaremos, logo, de Galicia, terra 
apenedada, unha das 'Fisterras de 
Europa, unha Terra do Cabo do 
Mundo. E xa se sabe: as fisterras 
teñan sorra de seren lugares que 
aco billan xentes soñadoras que, 
abraiadas ó ve-lo sol afundirse no 
mar, erguíanlle altares -os ara solis-, 
nun culto do que nos queda 

memona, mesmo no nome dunha 
rúa da vila fisterrá. 

Mais no só estamos nós 
fachendosos de vivirmos riunha terra 

·na que o sol se deita no mar, tamén 
os irlandeses teñen o seu .finis terrae na 
Punta Slea, na badía de Dingle; os 
ingleses no cabo Lans End, e os 
bretóns na Punta de Raz. Todos 
formamos unha grea de pobos nadas 
nas rochas máis vellas d Europa. 

Porque hai millóns de ano 
erguéronse do mar, no c;hamado 
pregámento herciniano, as 
primeiras terra emerxidas no 
planeta: os montes Apalaches no 
Estados Unidos; os Highlands 
escoceses e a S rra de M ira n 
Galicia. ¡ Velaí como forno do 
primeiriños do mundo en agramar! 

Por iso as nasas serras son 
'redondiñas, ¡con tantos millóns de 
anos a chover e nevar por elas!, 
suavizándose con ese lento e 
paciente traballo da natureza que 
chamamos erosión. 
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FAI ADOIRO NO ADRO 

AUTORRETRATO DE MARTÍN LUTERO 
A falta dunha breve exposición histórica que nos forneza o contexto, damos unha o/lada 
ó texto: anacos da literatura teolóxica de Lutero, personaxe extraordinario pala fondura 

da súa fe, a intelixenda dun teólogo de oficio, o bo facer literario -pai da lingua 
alemana-, e pala compexida(fe da súa persoa, apaixonado, impetuoso, falangueiro, 

torturado pala angustia e pala desconfianza nas forzas. do ser humano; filio espiritual de 
santo Agostiño, a quen supera en pesimismo. Un home de excepción do que estes 

textos son máis caricatura ca retrato. Ve/aquí partes do seu discurso doutrinal: 

Roma ou a catividade de 
Babilonia 

Mediante os sacramentos 

R ma omete toda a vida cristiá ó 

control da xerarquía. Os medios de 

gacia conv'ertéronse en n1edios de 
dominación. A Igrexa non pode, 

mediante o bautismo, borra-lo 

pecado orixinal, porque o 
sacramento 'non posúe esa forza 
máxica. O bautismo significa a gracia 

gratuíta do Señor, a bendición do Pai 
sobre as súas criaturas. 

Libres, pero menos: 
Ano 1520: O cristián é un unha 

-=AIHl.A_. 

persoa libre, dono de tódalas cousas. 
Non se atopa sometido a ninguén. O 
cristián é un servidor obediente. 
Sométese a todos. Ano 1524: O libre 
albedrío despois do pecado [ orixinal] 
non é máis ca unha pal~bra va. O ser 
humano, cando fai o que pode, peca 
mortalmente. 

Contra os teólogos 
escolásticos: 

Ano 1518: Esto u moi cerca de 
xurar que non hai un só teólogo 
escolástico que comprendese nin un 
só capítulo do Evanxeo ou da Biblia. 

Non ó legalismo: 
Ano 1522: O Evanxeo nqn- é un 

libro de leis nin de peceptos que 
esixen actos de nós. É un libro de 
promesas divinas, no que Deus nos 
promete, nos presenta e nos dá en 
Xesús Cristo todo canto El posúe e 
tódalas súas venturas. 

Ó mesmo tempo xusto e 
pecador: 

Ano 1516: Polo tanto, benquerido 
irmán, aprende a lección de Cristo, e 
do Cristo crucificado. Aprende a 

cantadle e , desesperando de ti, a lle 
dicir: "Ti, Señor, e-la rniña xustiza e 
eu son. o teu pecado. Ti tomáche-lo 
que é meu e déchesme o teu. Ti 
asumíche-lo . que ti non eras e 
déchesme o que eu non era". 
Coidadiño con non aspirares 
endexamais a tal pureza que xa non 
poidas considerarte pecador, porque 
Cristo non vive máis ca entre os 
pecadores. Só nel e nunha absoluta 
desconfianza de ti me.smo atopara-la 
paz. 

Eloxio da música: 
Ano 1530: Só despois da teoloxía, 

a música produce o que ·a teoloxía, 
á marxe dela, é única en producir: 
unha alma tranquila e leda, e 
certamente por esta razón o Diabro, 
causante de tristes preocupac10ns, 
de turbacións ou inquietudes, foxe ó 
oí...:.la música como foxe perante a voz 
da teoloxía. De aí que os profetas non 
usasen máis arte cá música para 
expresaren a súa teoloxía. 

Cheira a chamusco: 
Queimar herexes é contrario á 
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vontade do Espírito. Anos 1524-
1525: Non son os campesiños os que 
se erguen contra vosoutros [os 
señores], senón o propio Deus. [E ós 
campesiños]: Quen se sirva da e·spada, 
pala espada morrerá. Afnda que os_ 
príncipes sexan malos e inxustos, nada 
vos autoriza a levantarvos contra eles 
[Pero despois bendiciu a guerra dos 
príncipes e a matanza de herexes] 

Pesimismo antropolóxico: 
Ano 1518: O libre albedrío despois 

da caída non é máis ca unha palabra. 
Facendo o que pode, o ser humano 
peca mortalmente ... ha desesperar 
absolutamente de si mesmo co fin· de 
ser capaz de recibi-la gracia de Xesús 
Cristo. 

Todos nós, que somos froito de 
inmundas sementes, nacemos 
manchados pala sucidade do pecado 
e, xa· antes de saírmos á luz, estamos 

contaminados perante Deus, porque 
ninguén pode facer causa pura cando 
se atopa mergullado na inmundicia, 
como di o Libro de Xob (14,4). 

Superando ó hispo de Hipona: 
Agostiño [a quen Lutero admira e do 
que depende] non acadou de todo o 
pensamento e mailo sentimento de 
san Paulo, anque se lle achegase máis 
do que os escolásticos; teño estima 
por Agostiño entre nosoutros pala 
gran consideración que a todos nos 
merece, malia non ter explicado de 
forma suficiente a xustificación pala 
fe. 

O pecado orixinal: 
Ano 1530: Lago da caída de Adam, 
tódolos humanos nadas de forma 
natural son concibidos e nacidos no 
pecado, é dicir, todos, dende o seo da 
súa nai, están cheos de desexos e de 
tendencias malvadas e, po~ natureza, 

Xosé Chao Rego 

non pode haber neles nin verdadeiro 
temor de Deus nin v rdad ira fe en 
Deus. N osoutros ensinamo tamén 
que esta corrupción innata, e te 
pecado orixinal, é verdadeiramente 
un pecado que entrega á 
condenación e á carraxe eterna de 
Deus a todos aqueles que non 
renacen novamente polo bautismo e 
o Espírito Santo. 

Intolerancia cos xudeus: 
· Ano 15 4 3: Sería peciso facer 
desaparecer . esta doutrina de 
blasfemos; prender lume a tódalas 
sinagogas e, se quedase algo despoi 
do incendio, recubrilo de area e de 
barro para que non poida verse nin 
unha tella nin unha pedra dos seus 
templos . . . Que se prohíba ós 
xudeus , so pena de marte, estando 
entre nosoutros e no no o chan, 

, loaren a Deus, orar, en inar, cantar. 

HUMOR Graciano ·cruzul 

QUE NON FALTE O SORRISO ECUMÉNICO 
. I 

De todos é coñecida a animadversión entre católicos e protestantes, que chega ata os 
nasos días.Cómprenos ós católicos tanto recoñece-la figura de Martín Lutero coma 

salientar ese principio de igualdade entre fieis que el promoveu, sen outro sacerdocio do 
que o común ó ehteiro pobo polo bautismo. Agora imos tratar de rir un pouco dos 

En traxe rexional do paraíso 
Dous matrimonios, un protestante 

e outro católico, deciden practicar 
ecumenismo pasando as vacacións de 
verán en senllos chalés da praia. Os 
católicos teñen unha filliña, os 
protestantes un cativiño. 

O primeiro día, chegada a hora do 
baño, ocórreselles recupera-la 
inocencia orixinal antes do pecado 
de Adam .e mandalos á auga vestidos 
con esa pel ou pelota -que iso 
significa· a expesión de quedar en 
coiros-, coa que Eva nos trouxo ó 
mundo; así perderían a malicia 
ve~bo do sexo. 

Todo sucedeu segundo o 
programa, agás unha consideración 

· nasos dogmatismos. 
. moi axeitada da nena católica, que 
chegou _onda os pais sorpendida: 
"Mamá, papá, eu non sabía que as 
diferencias entre católicos e 
protestantes eran tan pronunciadas. 

La donna del automóbile 
Un matrimonio pobre galega tiña 

unha única filia, que tivo que emigrar 
por ver de gaña-la vida. Xa maduros 
en idade, agardaban polo retorno da 
filia, da que nada sabían. 

Un venturoso día chega a filia á . 
casa: bágoas, bicos, apertas e ... unha 
fonda emoción: a filia volve rica, 
como o amasan os vestidos e as xoias, 
e tamén se volveu "fisna", falando en 
castrapo. 

O . pai, intrigado, pregunta: -
"Filliña ¿como é que tes . tanto 
diñeiro?" -"Papá, é que me fixen 
prostituta". E o pai, montado na besta 
chamada carraxe, vaina empurrando, 
expulsándoa da casa: -"¡Mala filia, 
que trae-la desvergoña para esta casa 
de tanto creta!" 

Xa na rúa, un automóbil Mercedes 
agarda cun chofer abríndolle a porta. 
E o pai, fascinado, pregunta: - "¿Que 
é iso?" -Pois éche un coche que che 
traía de agasallo". E o pai: -"Neniña, 
pero ¿que foi o que te fixeches?" 
-"Prostituta, papá, xa cho dixen". -
"¡Vaia, muller, vaia! Eu entendinche 
protestante, ¡co católicos que amos a 
túa nai e mais eu! ". 

e············ 
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FAI A.NDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina 

A, E, ·1, O; U ... 

¡Benvidos novamente ó ximnasio lingüístico! Hoxe irnos traballar un 
músculo m.áis concreto, máis pequeno e non por iso menos importante. 
¿Todos preparados? Reparen en cómo pronunciamos, reparen en que abrimos 
e pechámo~la boca en graos diferentes para pronunciar unha ou outra vocal. 
Disto todos somos conscientes, pero ¿sabían vostedes que na nosa lingua 
ternos sete vocais? ¡Si!, leron ben: "sete". ¿Como?: a, e, i, o, u , ¿onde van as 
outras dúas?, ¡é qu~ ternos dous "es" e dous "os''!, ou ¿é o mesmo "o" o das 
dúas "pola" en "Hai unha pola na póla desa árbore"?, ou ¿dicimos da mesma 
maneira o "e" de "presa" en "a inuller presa ten présa por saír do cárcere". ¡Pois 
non!: cando pronu~ciamo-lo "o" da pita case non abrímo-la boca, pola contra 
cado subimos á póla da árbore os beizos sepáranse moito máis; e o mesm~ 

Un auténtico óso de oso 

o corre en "presa" e "présa" : a que está na 
cadea case non abre a boca, pero cando 
ternos présa, ¡como se nos no.ta! Aquí si 
que se nota o exercitamento dos 
músculos, se levan tempo ou non 
traballando con eles. E riótase o pedigree. 
Entón si que fai falta o exercicio aeróbico . 
coordinado e esforzado e continuo para os 
conversos - que teñen un mérito inmenso 
e benvidos sexan moitos máis-. Pero este 
esforzo adicional, aínda que grandísimo, é 
ne-ce-sa-rio. Non vale con dicir moita 

"ti ola, polbo, follado ... " ~ logo nada de "presa - présa", que para ·os nos.os non 
é o mesmo. E recordamos que a abertura das vocais é máis ca pronunciar todo 
aberto -estilo Beatriz Carbajal en Un, dos, tres- ou ben. facer. máis longos os 
"es" e os "os": "BOOOs días" non vale, señores d.a Radio Galega. Digo Radio 
Galega como podía dicir Televisión Galega, medios ámbolos dous destinados 
á normalización e difusión da normativa do país. Pois vaia normativización, 
primeiro paso: simplificación do sistema vocálico. Non, señores. Nós, en sílaba 
tónica, _na que facémo-la forza cando a pronunciamos, ternos 7 vocais, e non 
hai máis voltas. Hai un feixe de palabras coma estas que en galega teñeri un 
ignificado completamente diferente, só polo feito de dicilas· con "o" aberto 

ou con "o" pechado, ou con "e" aberto ou con "e" pechado. Así "o oso ten 
"ósos", "cómpre que corn.pre productos galegas" e "por estar fóra non fora á 

. romaría". E a e tas alturas do exercicio é probable que xa voste~es se decatasen 
de que as que son abertas levan til, ¡moi ben!: is to é o que se chama til 
diacrítico, que é para diferenciar unhas dout!'."aS na escrita, pero isto xa o 
aprenderemos outro día. 

Cómpre (aberto) unha matización a todo isto: hai palabras que·. teñen "os·'·' 
e "e ' aberto ou pechados sen que existan o u tras que .se opoñan a elas polo 
grao de abertura, como é o caso de "tella" (pechado), "demo" (aberto), "onda" 
(pe hado),"ovo' (aberto), pero nestas xa non ternos que recorrer a ese tildo 
que falabamo ante . 

¡E por ho e acabo use, señores! ¡Bufff ... ! ¡De aquí a quince días máis! ¡Ata 
d, qu la! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cando nqs .toccca finar 
os galegas ternos sorte 
polas sabias relacións-
que ·establecemos coa morte. 

2. Prá relación cos defuntos 
o Mes de Ánimas lembro 
que se celebra en Galicia 
no mes Once, o de novembro. 

3. No momento da agonía, 
alomenos no rural, 
marres en plena familia, 
non só, coma no ho.spital. 

4. A campá, v-0z da paroquia, 
dá a noticia con tristura 
e todo o mundo se informa, 
dende o acólito ó Cura. 

5. Todos á casa do morto 
acoden co seu pesar 
e axudan nas causas diarias· 
e tamén a ainortallar. 

6. ¡Que tenras son as campás 
pois mesmo nos fan saber 
se o finado é un "anxo" 
ou se é home ou muller! 

7. Pola noite, cada casa . 
manda a alguén para o velorio, 
e a morte é máis humana 
ca no frío tanatorio. 

8. Cando o fúnebre cortexo 
sae da casa, na mañá, 
con patetismo despídeo 
a muller dende a ventá. 

9. · Chega a gran comunidade: 
adro, te1nplo e cemiterio 
de.spiden ó sen fregués 
deixando paso ó misterio. 

1 O. E os amigos e a familia 
gardan a súa memoria 
traballando o dó e loito 
e esperando a victoria .. 

11. Xa os ourizos regañaron 
e o magosto sabe a gloria 
porque a castaña galega 
é comida mortuoria. 

12. ¡Ergue a cabeza, Galicia! 
Á morte non teñas medo 
que as carnpás moi solidarias 
soan c;ada mañá cedo. 




