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EDITORIAL DIVINA MONARQUÍA 
Acabado o concilio Vaticano II aparecen un singular libri
ño: "Afraternidade crístíá", no que, logo de se referirá igual
dade dos cristiáns, denunciaba o tratamento pouco evan
xélico que recibían os xerarcas na Igrexa. Concretamente, 
denunciaba que o papa levase o título, entre outros, de 
Santo Padre, estricta e directamente prohibido polo 
Evanxeo: 

Pero vosoutros non vos fagades chamar "señor" e "mes
tre", porque un só é o vaso Mestre, e todos vós sodes 
irmáns. E a ninguén chamedes ''pai" na terra, ..... '' 
(Mateo 23 ,8-10) 

O que resulta significativo é que o autor de libro tan 
evanxélico e radical era o teólogo Joseph Ratzinger, que 
cambiou totalmente de pensamento cando pisou moque
tas vaticanas. 

Estes días atrás volveu ás portadas o tema da 
demisión do papa. Resulta, en efecto, bastante 
deprimente a figura dun papa decrépito que se 
mantén no cargo por razóns mesiánicas, que a cada 
ausencia ou doenza resulta substituído · por unha ser
vicial feliz C uria. Especialmente cando no actual Dereito 

Canónico está admitida a posibilidade de que o bispo de 
Roma, como calque~a outro, demita en tempo e forma e, 
sobre todo, a tempo se non está en form~. E hai antece
dentes históricos, como de Celestino V 

Pero a conciencia que o Vativano ten de. ser 
Monarquía Divina, limita non só a máis mínima 
democracia, senón o sentido común. Este papa 
goza de estima entre os mellores defensores do sis
tema capitalista. occidental e o catolicismo reaccio
nario, pero mesmo entre eles debería alguén pre
guntarse se o visible deterioro pontificio os· benefi
cia ou se volverá contra eles. 

Houbo unha época, agora xa non; en que certas protes
tas chegaban a esta redacción pola liña crítica deste revista 
con respecto ó estilo e modelo de Igrexa que deitan as ins-

. tancias vaticanas. Pero o escandaloso segue a. se-lo que cri
ticamos. O retorno a formas e ideas anteriores ó Concilio 
Vaticano II, a incapacidade de traducir en estructuras e for
mas de organización aquél evanxélico mandato de frater
nidade: todos irmáns. En páxinas centrais hai exemplos ben 
ilustrativos de todo isto. · 

. Daniel López Muñoz 

O TRASNO. ¡RIGOROSA EXCLUSIVA! IRIMIA ten acceso ó infor
m médjco s creto polo que se declara a incapacidade de Pinochet para enfrontarse 
cara a ara ás súa víctimas nun xuízo xusto. ~ 

Cerebro: Falta aguda dexeneraiva de intelixencia ·emocional·----------- ~ 
Oído: Presbiacucia terminal por xordeira intencional 
cronificada ós ouveos de dolor dos torturados. 
Boca: Xinxivite supurante espasmódica por inxerir dos 
ministros de Deus o que non debe en pecado mortal. 

Respiración: Suspiros británicos compulsivos Thanks Straw 

Corazón: 1 nsensibilidade crónica, tota 1, absoluta.Ventrículo 
esquerdo colapsado por coágulo de compaixón reprimida. 

Carrelo: Sídrome Garzónico do tipo Picana-te-daba-yo-rojo-
de-mierda. ~------

Colgarexos da Entreperna: Feísimos, con furúnculos comunistas.-----..;; 

Éngoas: Hernia inguinal por levantamento de pesos mortos de-----~r-·• 
morte matada. 

Mans: Manchas de sangue en hemorraxia espontánea, inexplicable--------
e permanente.(Recomenable: deterxente Matutes) 

Xeonllos: Maniotas por exceso de peso da honra patria. ~ __.--

Pernas: Síndrome muscular depresivo agudo Santo-Cristo-a
quen-sosteño. 

Pes: Micose interdixital curas-rojos-a-mi e proído alcatreante 
contraído en Londres do tipo pés-para-que-vos quera.---------~-..__-~ 



A CLAVE \ 

BOANO\IA 

Xabier Blanco 

CANDO O MESTRE TOCABA AS MULLERES. 

O inicio do evanxeo de Marcos ofrécenos un esquema literario e teoló

xico do primeiro día de actividade pública de Xesús. Este esquema está divi

dido en tres escenas, e agora irnos comenta-las dúas primeiras. 

A primeira escena transcorre na sinagoga de Cafarnaum (Me 1, 21-28): 

ali Xesús penetra nos recunchos institucionais d? súa sociedade e inicia 

unha relación conflictiva co poder constituido: na sinagoga deféndense os. 

intereses institucionais relixiosos, políticos, económicos e sociais dos grupos 

dominantes. De aí que sexa lugar de conflicto permanente na vida de Xesús. 

Na segunda escena (Me 1, 29-31) hai un cambio completo de lugar: 

catro discípu los e Xesús, ó saíren da sinagoga, diríxense á casa de Simón e 

mais de Andrés. A casa é o lugar da vida do pobo e, na sociedade israelita, 

era, tamén, o espacio por excelencia da muller. 

Xesús sae do espacio "sagrado" da sinagoga e penetra no espacio "pro

fano" da vida: a casa. No espacio "sagrado" Xesús en contra sempre o con

flicto, a incomprensión. No espacio da vida, Xesús consegue manifestar 

cunha meirande autenticidade a presencia de Deus e do Reino que sae ó 

paso nos acontecementos de cotío. 

Xesús entra na casa de Simón e ali ac9ntece o primeiro encontro públi 

co de Xesús coa persoa da muller: "a sogra de Simón estaba na cama con 

febre". Xesús, saltando por riba tódplas formalidades sociais e a normativa 

legal, vai _onda ela. Deste xeito, Xesús des~fía o tecido legal e social que 

fabrica a exclusión e os excluidos e, achegándose a e/a, colleuna pala man. 

Ese xesto foi suficiente para devolverlle-la vitalidade e a dignidade a esta 

muller. 

O silencioso xesto de Xesús servindo á muller inicia unha nova e modé

lica relación de servicio entre ámbolos dous: a muller, xa sen febre, púxose 

a serví/os, pero xa non é un servicio de humillación imposta, senón que é un 

servicio de corresponsabilidade mutua duns para cos outros. Esta relación de 

servicio liberador entre a sogra de Pedro e Xesús constituirá o prototipo do 

discípulo de Xésús: acollemos verdadeiramente o Reir.io cando poñémo-la 

nasa vida ó servicio dos demais. Ser discípulo ou discípula é sinónimo de ser 

· libremente xente servidora. 

e ············ .. 
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A PENEIRA 

AÍNDA SEGUEN A MIRAR PARA OUTRO 
SITIO, cara ó negocio ·do petróleo, e Chechenia é invadida por Rusi·a e os seus 

veciños masacrados, coma se isto fose tan distinto ó que aconteceu en Kosovo ha·i 

uns meses. Os occidentais, con EEUU á cabeza, prefiren unha Chechenia dirixida por 

musulmáns. Por isa o control do petróleo vai ser sempre unha polvoreira a piques de 

estoupar no Cáucaso e é unha das raíces desta desfeita. No fondo, a europeos e 

americanos interésalles pecha-los ollas para entrar no reparto do ouro negro caucá

sico. 

A ENFERMIDADE DA 
LEPRA aínda segue a convocarnos 

· o día 30, xornada de loita contra a 

lepra. Este mal de máis de tres milenios 

causa cada ano 600.000 novas enfermos 

no mundo, sobre todo nos países máis 

pobres coma Zimbabue, xa que o seu 

bacil.o se multiplica en rexións de moita 

promiscuidade e falta de hixiene. Pero 

en África o que máis os aterece é a Sida 

que só neste país pr.oduce 1.200 martas 

cada semana. Os lazaretos galegas xa 

son historia, pero o rexeitamento ós 

leprosos e ós afectados pala Sida é tan 

duro coma nos tempos de Xesús de 

Nazaret, que os expulsaban ó m·ante, 

CASTELAO naceu un 30 de xaneiro de 1886 en Rianxo, filio dun mariñeiro 

que tivo que em igrará Arxent ina. O nena, súa nai, fa ría a mesma viaxe en 1895. 

Cinco anos despois volta a· Rianxo, o mesmo ano que nunha casa veciña nacía un 

gran poeta : Manuel Antonio, do que se cum pre no 2000 o seu centenario. Como 

médico traballa na súa vila onde colabo ra en "El ba rbero municipal". Tamén neste 

momento abandona a súa profesión para ded icarse ó universo da arte e á política. 

Na foto, un monumento á súa memoria en Ria nxo. Aínda canta alí cunha Casa da 

Cultura, o que sería hoxe motivo para a súa sátira e o seu humor cont ra este· caso de 

caciquismo por parte dos que rixen a Consellería de Cultu ra. 

Alfonso Blanco Torrado 

O 11 PREMIO SOLIDA
RIEDADE'; que outorga tódolos 

anos a Asociación Solidariedade 

Médicos Paulina, vén de ser concedido ó 

xeriatra e xerontólogo Fernando _Jiménez 

Herrero. poi a súa entrega a este servicio 

nos pobos de Europa. Non só pota súa 

capacidade científica moi recoñecida, 

tamén po.la súa sensibilidade cara ós 

cidadáns, polo que están a urxir uns 

sanftarios especializados nesta disciplina 

da Xeriatría da que él é un pioneiro. 

Nacido en Asturias está a trabal lar entre 

nós e é moi coñecido pala súa linguaxe 

directa e pedagóxica nos artigas de 

"Tercera Edad", publicados en La voz de 

Galicia. Outro colaborador deste xornal, 

Siro, ofrécenos este perfil do doutor. 



Roxelio P. Moreira que co seu obxectivo nos abre neste mes a esta 

paisaxe nevada. É un prodixio de imaxes paisaxísticas acompañadas de 

suxestións poéticas. "Acostumamos, dinos, a medí-lo calendario natural 

co naso propio calendario, que é o naso particular xeito de cronometrar e 

parcela-lo suceder do tempo en días, semanas ... On canta-lo tempo en 

páxinas de ali¡nanaque. E así o fornas facendo tanto máis <n ecesariamente 

canto que máis nos afastabamos da directa proximidade e percepción 

Neste 
11ANO INTERNACIONAL DA CULTURA DE 

PA.Z" que estamos principiando non podemos desbota-la data do día 30, cabo

dano da marte de Gandhi e "Día Mundial da Paz" nas nasas escalas. Estamos a fa lar 

dunha aprendizaxe urxente desde a primeira infancia. Hai moitos materiais nesta 

li'ña: na editorial Vía Láctea, os libros de Xesús Jarés, Técnicas e xogos cooperativos 

para tódalas idades e do Colectivo Educadores pala Paz. A Revista Galega de 

Educación dedicou varios números a mergullarse neste tema: números 2, 5, 6, 7, etc. 

A PEAXE da A9 está a mobiliza-los veciños do Morrazo, como antes fixeron 

os de Bergantiños pala vía entre Carbal lo e A Coruña. Mentres en Catalunya os 

libran desta carga diaria que está a ningua-las economías familiares e as industrias 

e noutros países reducen as taxas, en Galicia seguimos a pagar cantidades mons

truosas ou .protestamos collendo vías alternativas e arriscando máis a vida. E para 

máis burla estas autoestradas son as de máis accidentes. 

e ····· ·····••oo• 



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

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

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

~Ji Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 21 5 O 1 79 

~~ Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31O48 30 
Fax: 91-3104830 

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

Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax: 981 - 35 37 16 

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 - 4216708 
Fax: 95 - 4216708 

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 

Tintxu 

DOBRE LINGUAXE 

Está moi estendida entre os políticos a práctica da dobre linguaxe, que deixa 
cativo aquel vello refrán castelán de que nada é verdade ou mentira, todo é 
·da color do cristal con que se mira. Certamente nas causas sometidas a deba
.te político caben case sempre varias interpretacións e é moi le:Xítimo que c.ada 
un escolla a que lle semelle máis favorable. Algo deste tipo dáse tamén tódo~ 
los días no funcionamento dos tribunais de xustiza, onde cada parte interpre
ta as causas (textos ou feitos) á súa maneira. 

Pero o exercicio desa dialéctica, para ter lexitirnidade, non pode prescindir 
do respecto absoluto polos feitos. E o grao de flexibilidade interpretativa que 
se pode admitir nun debate político ou xurídico non é, en cambio, admisible 
na actuación das institucións. 

Cada mes organismos oficiais do goberno veñen facilitando . datos estatísti
cos sobre causas coma o paro, os prezos e similares. Como· non podía ser 
menos, parten sempre da mesma metodoloxía e a eventual manipulación deses 
datos estaría noutro lugar: en facer que determinado sector api;-ace a suba dun 
producto sensible (por exemplo' o combustible) ou en adia-la aplicación dun 
imposto ou taxa. 

Pero tamén cada mes eses datos- son difundidos na prensa con interpreta
cións a miúdo sesgadas: se neste mes subiron ·os prezos ou a taxa de paro en . 
Galicia por riba .da media española aparece de contado unha interpretación 
procedente da Secretaría de Medios de Comunicación Social da Xunta que 
tenta paliar ese dato e destaca que no conxunto do ano ·a evolución foi a 
inversa. E así se recolle nalgúns medios, públicos ou privados. 

Outro exemplo de dobre linguaxe témolo· moi recente. Logo de moitas dis
quisicións sobre prezos de peaxes nas 
autoestradas, quedan liberados de 
peaxe varios treitos de autoestradas en 
Cataluña. En Galicia non se toma nin-
gunha medida, pero volven a prome-
terse rebaixas importantes na zona da 
Ría de Vigo; e mesmo se destaca a 
gratuidade absoluta do . acceso por 
autoestrada desde Ferre ata Ferrol: 
unha viaxe virtual. 

Outro tanto podería dicirse da cues
tión da normalización do galega no 
ensino. Desde a Xunta téntase escon
der un inform e que pon ó descuberto 
unha am.pla lista de incumprimentos e 
acúsase de manipulación ós que insis
ten nesa realidade; e para iso difúride
se unha nota falaz que recoñece boa 
parte da acusación. 

Por non lembra-las curiosas reac
cións da propia X unta <liante de reite
rados informes do C onsello de Cantas 
que dan carpo a moitas vellas· denun
cia . A última, o dispendio da Semana 
Verde de Galicia. 

En Galicia non se toma ningunha medida, pero 
vo lven a prometerse rebaixas importantes na 
zona da ría de Vigo . 



RETALLOS DE HIS 1 ORIA Celia Castro Ojea 
..................................................................................................... ~ ............................. ·, ........................................................ ... ............ .. ... .. .................. ......................... ..... ..................... . 

ATERECIDOS DE FRÍO 
'fN 0 tura, as técnicas agra

rias como as rozas, 
corta e queima de árbores para ferti
liza-lo chan. 

O Hamo Sapíens Sapiens galego -a 
· quen deixamos nas gándaras de 
Budiño, facendo ferramentas e 
comendo quente- sorprendeuse, anos 
máis tarde, cando a nosa terra foi 
recuberta por un manto de xeo e 
neve, como case toda.Europa. Eran as 
chamadas glacíacíóns . 

Restos dos ríos de xeo que cubri
ron os montes son as morrenas, as par
tes das abas dos montes onde foron 
quedando as pedras arrastradas polo 
glaciar, como o pedregal de Irimia, na 
Serra de Meira, no que a.borbollan, 
por baixo dos enormes croios, as pri
meiras augas do N oso Pai, o Miño. 

Aqueles homes e mulleres, atereci
dos de frío tiveron que refuxiarse en 
abrigos penedosos -por exemplo, na 
Pena Grande de Bondelle, en Vilalba-

Comeza logo así o neolítico, é 
dicir, o tempo da pedra pillida, as pun
tas de frecha, o pastoreo, a gandería. 

Tamén aprenderon a traballa-lo 
barro, segundo nos amosan os xace
mentos de cerámica descubertos. 
N esta época é · cando se debeu pro
ducir u,nha important t¡·ansforma
ción na organización económica, 
social e relixiosa das comunidades 
neolíticas. 

Así que xa tem.os en Galicia, haí 
seis mil anos, máis ou menos, unha 
udimentaria práctica da agricultura '-_ .... _. 

e aqueles galegas e galegas com za-

onde deixaron as súas primeiras 
manifestacións artísticas en forma de 
liñas onduladas, en zig-zag, con colo
readas pinturas feitas con terra e san
gue de animais . 

Xa tiñan unha 
organización 

·social, vivían en 
pequenos grupos 

familiares 
cunha relativa 

igualdade entre os 
seus membros 

Labregos e oleiros 
As neves retiráronse e, xa que a 

vida do cazador era dura, deron en 
aprender a dosmetica-los animais e, 
xa contra o cuarto milenio antes de 
Cristo, fai a súa aparición a horticul-

ban a asentáren e no lugare qu 
vían máis axei-
tados para a súa 
svpervivencia. 
Xa tiñan unha 
organización 
social, vivían 
en . pequenos 
grupos familia-
res cunha -relativa igualdade entre os 
seus membros; construían pequenas 
chouzas con ramallos e formaban 
moitos núcleos de poboación aínda 
que os hábitats eran precarios, polo 
que non se conservan moitos restos 
4e poboados deste tempo, agás o do 
Regueiriño, na Ría de Vigo. 

Os homes e mulleres do neolítico 
deron lugar á · ntl.tura das mámoas, 
que se estende, tamén, polo norte de 
Portugal. 

As mámoas -ou medorras, medo
ñas, medelas, modias, etc.- son túmu
los de terra que recobren un sepulcro 
megalítico -que quere dicir feito de 
pedras grandes- , pero disto e doutras 
manifestacións relixiosas e artísticas 
falaremo nos seguintes retallos: o 
megalitismo e a idade de bronce. 

e ············ .. 



.............. º 

DOCUMENIO 

RETALLOS DUN LIBRO DE DEN.UNCIA 
Nun dos números anteriores desta revista e na sección HFaladoiro no Adro" facíase 
referencia a un escrito de monseñores rbmanos -HE/ Vaticano contra Dios"-, do que 

seleccionamos e traducimos da edición castelá algúns parágrafos, conservando o -título 
do capítulo correspondente e indicando páxina. O máis curioso é que este texto está 

escrito por membros da curia de carácter conservador, 
nada sospeitosos de esquerdimos teolóxico. 

1 Contra o silencio que oculta 
o mal: 

¿Que facer? ¿Silencia-la infiltración 
do mal na Igrexa ou proclamala ós 
catro ventas? O silencio é o uro, pero 
hai silencios que matan e precisamen
t o que oculta o mal para non provo
car e cándalo pódese confundir coa 
complicidade de quen sementa xoio; o 
sil ncio que respecta a libertinaxe 
allea equivale a deixar que as causas 
sigan mo están no canto de se indig
nar mal par xido ó voleo na 
m rada d eu cos homes (p'9). 

1. A mula do Pontífice: 
En toda ociedade son importantes a 

átira e mailo humorismo, só as dicta
duras desprezan o seu valor. Un gober
no. que non acepta o contraste de 
pareceres vai e transformando ós pou
cos nunha dictadura que non precisa 
das suxe tións dos cidadáns (p.21) 

A Curia roinana non adoita apre
cia-la liberdade· de expresión. E dese 
xeito, por temor ó ridículo, renuncia 
ó ublime para caer no grotesco e, ás 
vece , mesmo no tráxico. O ridículo 
pa a por riba da lei do silencio cando 
e pactan as fórmulas de poder (p.22). 

Ridiculizase a eslavofilia do papa 
Woj tyla e a polonización da Igrexa, 
final de trax cto vaticano, onde se des
carga bulindo o material de refugallo 
do el ro polaco no interior do umi
doiro máximo n d puradora. Ó che
gar n a R ma, os pr lado polaco lán
zan e directament á panca do poder 
mái inapropiada po ible, con ardentía 
e r m ndado loados polo prela
d rt án an i o de compracer ó 
Papa, qu ' daquela terra . Anque 

logo, no seguinte. cani.bio de garda, 
bulan a botárenos dos seus pastos 
(p.23). . 

A diplomacia vaticana -dicía o bri
llante latinista Antonio Bacci, máis 
tarde cardeal-:, naceu nunha triste noite 
en Xerusalén no adro do sumo sacer
dote, cando o apóstolo Pedro, quen
tándose a carón do lume, cruzouse 
cunha criadiña que, sinalándoo co 
dedo, díxolle: "Ti tamén es seguidor 
do Galileo", ó que Pedro contestou, 
alporizado: "Non sei o que dis". 

/ 

Resposta diplomática coa que non se 
poñía en perigo nin a fe nin a moral 
(p.24). 

4. A Igrexa _non é o Vaticano: 
Unha elipse moí en voga correspon

de ás equivocadas expresións "A 
Igrexa quere, a Igrexa non quere" [ ... ] 
Pero é todo o contrario; con isto faise 
referencia a certos eclesiásticos que 
manexan os :fíos do poder nun deter
minado período e que moitas veces 
teñen feito pronunciamentos erróneos 
sobre certas verdades históricas rela
cionadas con fenómenos ou persoas 
(p.46). 

5. O xoio no trigo: 
Paulo VI, que non ocultaba a asfixia 

do fume satánico no centro da Igrexa, 
vi use abrigado a principios de 197 4 a 
crear unha restrinxida comisión ofi
cialmente encargada de estudia-la 
reorganización administrativa da Curia 
romana; en realidade, confioulle a 
ecreta misión de esculcaren a podre

mia que fervía na pota (p.66). 
6. O berce do poder vaticano: 
O papa máis grande do futuro será o 

que teña o valor de eliminar' do obra-



doiro da Igrexa tódolos manequíns 
revestidos de púrpura . que hoxe 
decoran a aula o colexio cardealicio. 
Sempre a cando sexa moi cauteloso, · 
pois cabe a posibilidade de que 
Satanás o expulse primeiro a el ca ós 
do Colexio, e con algúns deles mantén 
ni.oi bos tratos (p. 72) . 

Os cardeais da Curia saben cómo ,,. 
descubri-las cartas do xogo. Pa¡a crear 
un baleiro de autoridade no centro, 
alentan ó papa -do que adiviñan o 
punto fr-aco-, a deixarse arrastrar polo 
remuíño das viaxes apostólicas, cada 
vez máis numerosas [ ... ]. Atafégano 
obsesivainente con cuestións externas 
para reservárense a xestión das inter
nas, e dese xeito, conseguen substituí
lo no goberno da Igrexa (p._74). 

A partir de aí, ·os encontros entre· o 
Papa e as multitudes ptepáranse da 
seguinte maneira: millóns de xoves 
bailando, famosos que acoden de 
todas partes, abouxantes músicas de 
todo tipo. Sen embargo, cando a 
Providencia decida escribi-las causas 
do seu puño. e letra, atopará o modo 
de eliminar todas estas orixinalidades 
actuais .. (p.74) 

7. Moitas mitras sen cabeza: 
Non é exacto dicir que o Papa toma 

decisións.A súa sinatura abonda unica
mente para que os listos se poidan 
impoñer coma codicilo dogmático 
vencellado i infalibilidade pontificia. 
¿Como podería exercer con eficacia 
tan sequera aproximada o necesario 
control dos cinco mil nomeamentos 
episcopais? (p. 94) . 

Cando o prefecto dun dicasterio 
considera o seu cargo coma feudo 
adxudicado á súa persoa, as eleccións 
arpitrarias e as visibles cacicadas non 
se poden discutir nin castigar.Aquí 
vén a conto tamén . citar a san 
Bernardo: "A impunidade provoca a 

· temeridade e esta abre o camiño a 
tódolos excesos (p.102). 

8. Clientelas episcopais e baro
nías .cardealicias: 

Hoxe máis que nunca a Igrexa traga 

Vista da cúpula desde dentro do recinto . 

os bi~pos elixidos· cun método que ó 
longo de dous mil anos ten demostra
do ser extremadamente estúpido, polo 
seu carácter de recomendación, 
seguindo as interesadas indicacións de 
personaxes que se ocultan detrás do 
chamado segredo pontificio, que sem
pre é un segredo a voces (p.118). 

Un goberno que 
non acepta o · 

contraste de . 
pareceres va1se 

·transformando ós 
poucos nunha 

· dictadura 

9. Loitas de poder na Curia 
romana: 

Para ascender ós vértice da Curia 
roma,na hai que pertencer sempre a un 
grupo compacto e cohesionado cun 
líder que ha ter en todo momento á 
súa disposición os colaboradores desig
nados. É un traballo de anos e ás veces 
de décadas, pois non é doado reunir 

Mario Cambeiro 

uns eclesiástico dunha mesma ten
dencia, elixido a er po ibl nunha 
mesma rexión, cando non nunha 
mesma diocese e zonas limítrofes. S n 
embargo, trátase dunha norma m i 
el~tica que admite numerosas xcep
cións de inclusión de prelados de fóra, 
segundo os intereses, as simpatías e as 
comenencias (p.126) . 

En tempos de Pío IX e Pío XII; a 
Curia romana estaba dirixida por car
deais prestixiosos tanto pola orixe 
coma por formación [ ... ] A medida 
que o grupo romano diminuía, 
medraba a importancia dos dous clans 
cadetes, o de Piacenza e o de 
Romagna que, baixo o secretario de 
Estado Tardini ollábanse con hostilida
de e enfrontábanse coa maior conside
ración, repartíndose alternativamente 
os postas da Curia (p.132). 

10. Burla~, diversións e mango
neos sagrados: 

A moralidade no Vaticano está pra
gada de intrigas, corruptelas, clientelis-

. mo e enchufes. Xa comentámo-las 
recomendacións dos candidatos ó 
episcopado e o único sistema que exi -
te para a súa elección. Poi ben, en 
tódolos demais ascenso que se produ
cen na Curia romana, no canto de 

e············· 
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concursos de méritos impera a desver
goña da clientela e maila recomenda
ción (p.149). 

Os monseñores, agás honrosas 
excepcións, son uns sibaritas na mesa, 
sobre todo cando o que convida é 
outro. Tanto o anfitrión coma os con-

L.'.Osservatore Romano, o diario ofi cial. 

aben que tralo rito se agacha 
n sidad d tirar conclusións nun 

futuro non distante. Pero, mentres 
tanto, faise tranquilamente honor á 
mesa e, para mata-la fame e experi
menta-lo pracer da fartura, séguense 
utilizando as dúas meixelas Os xantares 
ofrecidos ós superiores da Curia con
vértense adoito e'n concursos internos. 
A aprobación do peixe groso equivale 
á contratación ou ó ascenso ou ben a 
unha licenciatura no peto ·(p.152). 

11. A xevalina da homosexuali
dade: 

No ambiente eclesiá rico e particu
larmente na Curia vaticana, a homo
e:>...rualidade, ou é unha calumnia que 

deixa in ervible a víctima durante toda 
a úa vida, ou é un lanza.mento de 
revalina qu o deporti ta chimpan o 

mái lonxe posibl para gañaren a 
e ni.peri ión. É un d porte moi traba-
11 o qu ó practican o menos sofi -
ti ado (p.1 59). 

Moito pr lad da uria, por mor 
da úa inc nfc ada d bilidade, poñen 
d manifc t m irande bene ol ncia e 

predilección polo guapo ca polo c~pa
citado. No fondo de certas simpatías 
do superior . advírtese case sempre un 
lene efebismo. O súbdito, xa dende o 
primeiro momento da fichaxe é cons
ciente da súa prerrogativa e recorre 
gustosamente a ela para tirarlle provei
to. O aspecto de boneco, que de mas
culino só ten o indispensable e de 
ferilinino a agradable planta, engána
se adoito incluso a si mesmo e xoga 
proveitosamente co equívoco, mercé 
ás recónditas harmonías dos seus dis
tinguidos trazos. Alom~nos ata que a 
s~a febleza lle queima as ás por un 
exceso de maricallada (p.159-160). 

12. Os emerxentes e os mergu
llados: 

Os funcionarios vaticanos clasifícanse 
en dúas categorías, case por un prexuí
zo ancestral: a) os que andan sempre á 
procura de todo e axiña sen entregar 
gran cousa de seu. Son os que forman 
parte da minoría maioritaria, os emer
JSentes. Tamén'hai os que en silencio o 

Hoxe máis que . 
nunca a lgrexa 

traga os hispo~ 
elixidos cun 

método que ó longo 
de dous mil anos 

ten demostrado ser 
extremadamente 

estúpido 
entregan todo sen que se lles recoñezan 
os máis elementais dereitos naturais. 
Pe~tencen ó oitenta por cento sen ros
tro, os mergullados. [ ... ] Estes, os parias 
da Curia pertencentes á caste máis 
baixa, conscientes da súa exclusión dos 
ventureiros ascensos,. resígnanse á súa 
propia inferioridade. Permanecerán 
toda a vida cravado no seu sitio, co 
picaporte equivocado na man p.171). 

Mario Cambeiro 

O predestinado, anque sexa un idio
ta, se ten o vento a favor súa ha che
gar con toda seguranza a bo porto, 
baixo palabra dos seus protectores 
que, para coloca-lo seu preferido, 
optan por actuar ó abeiro do segredo 
pontificio que, tal como xa vimos, sér
velles de escudo. (p.173). 

A corrupción penetra deica as máis 
recónditas profundidades do santua
rio de Deus. Moitos, dentro e fóra da 
Curia," avéñense a vivir tranquilos 
unha dobre vida e mesmo ousan 
asumí-lo. papel de severos cep_sores 
dos seus irmáns, sobre os que guin
dan as máis duras sospeitas e ós que 
ameazan con posibles destitucións 
(p.181). 

14. Espías e espiados da Curia: 
Non é certo que a Inquisici~n 

desaparecese de todo: en realidade 
perfeccionouse. No ambiente vati_ca
no respírase un sutil estado i"i:iq~sito
rial latente e abafante que espía e ficha 
ó persoal consonte determinados pre
xuízos [ ... ]. Tódolos empregados do 
Vaticano saben que o seu teléfono, se 
aínda non o está, poderla ser intervido 
en calquera momento (p.234). 

21. O Pontífice , enfermo en 
· estado de asedio: 

Coa chegada do papa Wojtyla, case 
todos agardaban un .cambio radical na 
Curia romana. Non houbo un terre
moto, pero creouse un illamento arre
dor súa [ .. .]. Agora, ó seu redor, na 
recta final · do traxecto, todo está peri
gosamente estaneado, menos as viaxes 
que o converten nun ser. estraño, dis
traído e trastornado. · Pero no faro, 
coma unha sentinela enferma, el segue 
reflectindo a luz divina que non mur
cha (p.336) . 

O balance final destes 20 anos 
demqstra que foron máis numerosas as 
veces en que o Santo Padre polaco 
deixou facer de papa ós demais ca 
aquelas en que el o :fixo persoalmen
te. U nha coreograña digna de ser 
encomendada á historia para qu~ esta 
a codifique (p.336-337). 
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PASANTIA TEOLOXICA. Xosé Chao Rego 

CUESTIONARIO 
No núrnero 56H de IRIMIA aparecen 8 páxinas (7-14) de análise do Xubileo, no que se 

promete este cuestionario, sen prexuízo de que os que queiran recibí-lo boletín interno 
Diáspora se dirixan á coordinadora, Sagrario Facha/ Veiga, do que demos equivocado o 

teléfQno: é o 981 26 84 74, domicilio Médico Durán, 2-4,4º E. 15005, A Coruña 

Páxina 7: 
A Biblia é "materialista"; témola 

"espiritualizada". Israel tardou en 
confesa-la resurrección Nos tempos 
de Xesús, a doutrina oficial do templo 
rexeitaba tal innovación progresist~. Os 
hebreos agardaban tres bens: boa eco
noirúa, moitos fillos e longa vida 

Anselmo de Canterbury, no século 
XI, despraza a salvación á outra vida; 
esquece a liberación dos males huma-

. nos presentes, e centra a relixiosidade 
nos novísimos: morte, xuízo, inferno e 
gloria.Sospeitoso aprazamento no 
século XI, coincidindo coa Reforma 
gregoriana, coa que o papa Gregario 
VII gaña a partida que lle xoga · ó 
emperador en procura do poder tem
poral. 

Páxina 8: 
Verbo do sistema penitencial ¿cal é 

o punto parabólico que busca Xesús? 
Para isto propoñemos dous exercicios: 

¿Que títlulo lle pañerías á parábola 
de Lucas 15: -a) do filio pródigo .ou 
estragador; b) do pai misericordioso; e) 
do irmán resentido? 

. Escolle: sacramento: a) da peniten
cia; b) da "confesión"; e) do perdón? 

Observa o que prin1.a na xente pia
dosa: a gratuidade de Deu ou o esfor
zo h1Jmano. ¿Que signifca confesar nos 
sahnos .1Ó6 e 136?. 

Analiza esta cuestión: ¿ terá algo que 
ver co poder pontificio "gregoriano" o 
feíto de que o concilio de Trento fale . 
do do ¡Santo Tribunal da Penitencia! , 
en forma de xuizó no . que exerce o 
propio párroco interrogando coma un 
xuíz sobre tódalas circunstancias ·do 
noso "crime". O que non quita que 
sexamos pecado, e que a confesión 

pode facerlle ben a quen quixer man
tela, como fixo o mesmo Lutero .. 

¿Tes experiencia das celebracións. 
. comunitaris do perdón? ¿Pérdese ou 

gáñase algo. con este invento? 

Páxina 9: 
Se Xoán Paulo II di que ojnferno 

non é u ri lugar, tampouco o será o 
purgatorio, que naceu no século XII É 
interesante observar que purgatorio e 
sistema . de indulxencias xorden no 
tempo que sucede á Reforma grego- · 
nana. 

Páxina 10: 
Dimensión. política da teoloxía da 

gracia: ¿é o mesmo gobernar unha 
humanidade culpabilizada ceca unha 
que se sente libre? 

Páxina 11: 
Analiza o pecado de onxe coma 

situación externa na que se nace, non 
coma herdanza dos pais: non é un 
pecado "natural" senón o pecado do 
mundo. Busca manifestacións · hoxe. 
¿En. gue sentido determina? 

Páxina 12: 
Agostiño e Lutero, pesimistas, non _ 

tiveron reparo en anima-la matanza 
doutros cristiáns "herexes" Todo vén 
predeterminado polo dedo de Deus, 
do que eles se fan secretarios. 

Páxina 13: 
Pensa en M.aría : ¿almacén de gra-

cias ou portadora da Gracia, a 
Agraciada? . 

O piso -o sobrado 'das casas galegas
, é onde "se dorme' '., mentres o baixo 
é onde "se cociña"? ¿Non terá o poder 

interese de concibi-lo. Sobrenatural 
coma un piso de· belidos durmentes 
para seguir el cazoleando? 

Páxina 14: 
Analiza estes tres conceptos: a) des

cubrí-las implicacións económicas e 
sociais do pecado do mundo, e a eva
sión relixiosa b) contr~ste entre teolo
xía da salvación e da creación, coa 
urxencia ecolóxica e o privilexio dos 
Pobres, máis ben empobrecidos por un 
inxusto reparto das "terras"? 
(Xubileo). e) ¿poderiamos dicir que. a 
"liberación" social é un momento 
esencial e interno da alvación inte
gral? 

¿Non sobrará a mutua acusación de 
verticalistas e horizontalistas. 

-············ 
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DOSNOSOS 
VELLOS OFICIOS 

OS FERREIROS 
Moito se anoxaba o crego 
porque o ferreiro petaba 
os domingos de mañá. 
E non ca taba o moi cego 
que mentres un bate o ferro, 
bate o_ outro na campá. 

Os días de máis trasfega de moitos ferreiros antes eran os 
domingos e días santos, pois ó tempo que os veciños viñan 
á misa, tamén aproveitaban para trae-las ferramentas que, 
logo de cravuñadas, calzadas ou afiadas, levaban ó domingo 
seguinte. Esta cantiga popular lembra o labor <lestes artesáns 

Lauda sepulcral. lgrexa de Brañas. (Debuxo de X. M. Broz).. 

naqu les días que por preceptiva relixiosa non se debía tra--: 
ballar, pero que había que facelo case sempre por necesida
d , e máis nas tempadas en que se precisa moita ferramen
ta. Lémbrome de ter escoitado máis dunha vez a lenda da 
ferrería de Toques -que se montou logo da desamortiza
ción r lixio a na casa conventual de par da mesma igrexa-

que como traballaba o festivos e· o petar do mazo facía 
r tumba-lo templo cando se dicía misa, Deus castigou os 
fc rr iro un de día o rodicio saíu rolando río abaixo, 
qu dando d nde entón abandonada a siderurxia. Os que se 
a h gu n ata a igr xa d San Antoíño deToques, na terra 
d M lide, pod rán ve-la ruína desta ferrería e a canle 
ond taba montado o IL""< ño hidráulico. 

Aínda que me gustan varios oficios, o dos ·ferreiros ten 
para min algo mLÜ especial; tanto é así, que cando paso de 
par dalgunha forxa sempre me paro uns minutos, malia que 
as de ag~ra xa case nada semellan ás de antes, cando había 
que aviva-lo lume co aire do fol ou barquín de coiro, e o 
ferro se forxaba a base de martelo. Na miña casa hai un de 
máis de dous quilos, co que mallaba tarnén m.iña nai axu
dándolle na forxa a n1.eu pai, porque eu son filio e afiliado 
de ferreiros. _Por certo, tanto meu padriño coma meu pai, 
ademais de arranxar toda clase de ferran1.enta, tamén ás 
veces -cando había alguén que o podía pagar- convertí
anse en artistas, compoñendo fermosas varandas para os 
corredores, balcóns e balconadas, das que aínda se conservan 
algunhas en varios lugares do Ribeiro de Ribadavia. 

Levo varios anos investigando verbo do ferro e dos 
ferreiros, sendo o prirneiro :froito o libro A producción do ferro 
en Galicia. As grandes ferrerías da provincia de Lugo, publicado o 

A obra galega de ferro 
máis antiga e sobranceira que 
chegou ata os nosos días é a 
reixa románica da igrexa ~e 
Santa María de Melide. 

ano 1994. Neste caso centreirne nas ferrerías-:fimdicións 
galegas e, en particular, nas luguesas, que todas deixaron de 
fundir a finais do século XIX, cando empezou a chegar 
ferro en abundancia e máis económico procedente das fac
torías vascas. Agora estou a rematar outro, pero ·esta vez é 
sobre as varandas dos balcóns e dos corredores do Ribeiro, 
onde se achan exemplares senlleiros, e -o que é moi 
importante para o estudio da nosa arte popular-, moitos 
deles están datados, sabéndose -polo mesmo- cando se 
forxaron e, nalgúns casos, ata tamén os seus autores." 

FERREIROS E FERRÓNS 
Os prirneiros trabailan o ferro, mentres que os segundos 

non fan máis que producilo, beneficiando o mineral nas 
ferrerías. Ata as últimas décadas do século XIX en Galicia 
existiu unha importante industria siderúrxica, da que en 
tempos pasados o mosteiro de Samos foi a principal empre
sa, e unha das in1.portantes da península. Posuía cando se 
decretou a desan1.ortización relixiosa, seis ferrerí~s-fundi
cións (Gundriz, Leira, Pallares, Rodela, Rugando e Santalla), 
que -por exemplo- no cuadrienio 1781-1785 produ-
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Reixa, arco~ farol do cruceiro de Cenlle (Ourense), do ano 1878. 

__ círonlle uns beneficios de 309 .403 reás. Pero algunha delas 

non era unha sinxela forxa, pois -unha comparanza- a de 
San Vicenzo de Leira, situada nas terras de Valdeorras, a 
comezos do século XVIII estaba considerada como la mejor 
sin duda de Hespaña, como consta nun abadoloxio da época. 

A obra galega de ferro máis antiga e sobranceira que 
chegou ata os nosos días é a reixa románica da igrexa de 
Santa María de Melide. De seguro que houbo outras moito 
máis importantes, pero como este metal era moi escaso 
sempre que se. facía unha reixa ou varanda aproveitábase 
todo canto había vello. Entre as grandes obras posteriores 
salientan as de Santiago de Comp.ostela (Hospital dos Reis 

Católicos, catedral, San Martiño Pinario, Pazo de Raxoi), 

Betanzos (igrexa de Santiag~), Lugo e Ourense (catedrais), 

Ferrol (Arse.nal e barrio da Magdalena), etc. Todas ela ama

san a perfección. que chegaron a acadar varios dos noso 

ferreiros, que sabían <lomear e puí-lo ferro non máis que 

coa axuda dos martelos e dos cinceis. 

O seu labor empezou a minguar ó estenderse as varan

das de ferro fundido, das que a primeira factoría que houbo 

en Galicia foi a de Sargadelos, á que seguirían outras var:ias, 

c?mo a Sanjurjo de Vigo, Malingre de Ourense, Franco de 

Santiago, etc. 

TAMÉN DESPOIS DA MORTE 
Os vellos ferreiros -como tódolos artesáns de antes

estaban orgullosos do seu oficio e das súas obras, aínda 

que estas non fosen máis que sinxelas ferramentas: fauces, 

legó ns, aixadas, coitelos, ... , sen valor artístico, pero 

imprescindibles para o home, xa que con ela traballa a 

terra, sega o pan, corta a carne, ... E, para deixar con tan

cia do. que foran en vida, sobre as súas sepulturas manda

ban grava-las ferramentas máis rep~esentativa . do oficio, 

por que pouco importaba que debaixo daqu la pedra 

descansase o soño eterno tal ou cal persoa, o que 

quería era que todos soubesen que ali estaba un ferreiro. 

No cemiterio de Santa María a Nova de Noia consér

vanse varias lousas pertencentes a persoas que tiveron este 

oficio, pero unha ·das máis expresivas é a da igrexa de 

Brañas (Toques), na que figuran unicamente as tenaces de 

anda.r co ferro no lume e a bigornia. 

e··············· 
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POR UN XUBILEO. 
SOLIDARIO 
ASEMBLEA ANUAL DA ASOCIACIÓN IRIMIA 
FESTA DO LUME 
5 DE FEBREIRO (PAZO DE GALEGOS) 

Estades convocados e convocadas á nosa asemblea anual, para 
revisármo-lo labor feíto e quecer no ánimo na nosa festa da can
delaria, cando casan os paxariños. 

Comezaremos coa asemblea da asociación ás 1 O da mañá. 
Daremos conta do teito e recolleremos suxestións de mellara. 

Aí polas 12 estará con nós Rodolfo Izal, sacerdote que colabo
rou activamente no equipo pastoral da diocese de Samuel Ruiz, en 
Chiapas, áta que foi democraticamente expulsado do país polo 
goberno mexicano. Axudaranos a refexionar sobre a posibilidade dun xubilieo Solidario. 

Xantaremos arredor da mesa compartida, o noso mellor símbolo. Pola tarde na compaña de Rodolfo celebrareémo
la nosa cadeloria. 

CARTAS 

DESDE AS CAÑADAS DA REXIÓN DE ALTAMIRANO, 
CHIAPAS, MÉXICO . 

Desexamos amosar-los nosos máis sinceros recoñecementos a tódolos 
irmáns e irmás que integran o grupo solidario das catro provincias de 
Galicia, España; tamén á familia do irmán Antonio Aneiros. 

Tamén facemos un extensivo fondo agradecemento polo apoio económi
co de 68.000. dólares doado e para o aproveitamento das nosas comunidades 
da rexión de Altamirano, Chiapas. Gracias a vostedes, irmáns e irmás por este 
apoio que nos deron desde estas terras bellas de Galicia. O grupo de mulle
res de Altamirano contan xa coas súas tendas cooperativas administradas por 
elas mesmas, isto axuda ás mulleres nun proceso de preparación na súa espe
ranza de liberación. Gracias por este apoio económico, irmáns. 
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ONOSOTAB LEIRO 

- -----
--- - - - ~ 

ASÍ RECOÑECEMOS 
Ós irmáns e irmás de corazón fiel ós póbres. 
Felices ós que comparten cos máis necesitados. 
Felices ós que recoñecen ó seu próximo por amor. 

Invitámolos irmáns a seguir loitando xuntos para atapar unha paz xusta e digna 
en Chiapas, en México e en todo o ·mundo. Co.nstruamos xuntos un mundo novo 
cun novo modelo de vida, cunha ·gran fe e esperanzas de liberación. 

. 1 O de novembro de 1999 

En representación das comunidades indíxenas da rexión de Altamirano, Chiapas. 

ALTAMIRANO, CHIAPAS, MÉXICO. 10 DE NOVEMBRO DE 1999 

A Biblia e a nosa esperanza de agora revélanos que Deus o Pai e Mai da Vida, sempre estivo moi preto de nolos 
pobres e indíxenas. Está tan metido no noso corazón que ata sofre con nós, goza con nós e alédase por nós cando 
loitamos para libera-lo sufrimento amargo e inxusto que sofren os máis pobres. 

Foi insostible o sufrimento que padecen os pobres, sentímo-lo choro de Deus cando agraman e corren bágoas 
dos olios dos nenos, anciáns, mulleres, mozos, de tanta inxustiza que vivimos; o salaio dos homes e mulleres polos 
seus carpos cansos . e destrozados por tanto traballar e traballar para nada, tamén ·sentimos e escoitámo-los seus berros 
de dor por tantas martes de. homes e mulleres, non soamente polos que morreron agora, senón polos que morr ron 
inxustamente desde hai máis de 507 anos de humillación, discr_iminación, enfermidades, pobreza, fame, opresión e 
explotación- -

Deus escoitou o berro e o clamor do pobo e chamounos a todos para dar boas novas e dar esperanzas de libera
ción ó pobo, invítanos a ser bos samaritanos para cura-las feridas fondas que sofren, os nosos pobos. 

Algo ternos que facer, abrir camiños novos, os que aínda vivimos 
ternos que nacer e medrar para dar froitos de vida nova. 

Irmáns e irmás, convidámolos a que nos axuden a espertar ós 
que non puideron ver máis alá- do que vivimos. A guerra da malda
de quérenos destruír, quere rematar coa semente da espet;anza; 
unámo-las nosas voces e as nosas forzas para poder construír e 
derrota-la inxustiza que non nos deixa vivir en paz. 

N esta cartiña aproveita a oportunidade de saudarvos a todos e 
desexarlles que pasen un Bo nadal, irmáns téñoos. no meu corazón 
e seguireinos lembrando con agarimo. 

No carn.iñar das nosas comunidades, no traballo organizativo 
ternos grandes necesidades económicas; pídolles irmáns que de 
quereren comparti-lo seu apoio e a súa solidariedade para cubrir 
algunhas necesidades das nosas comunidades, agardámolo e agrade
cerémosllo moito. 

1 en galego no orixinal 
e··············· 



FAI ANDO 
DALIN.GUA Lidia e Valentina 

······· ·· ······· ··· ··········· ····· ···· ························ ·· ······ ··· ·········· ····················· ······ ········· ············· ··········· '····························· 

.............. _ 

¡Que riqueza! . 

¡Aquí nos tendes, con .novos folgos e palabras vellas!. Con esto das vaca
cións vaise ás casas dos avós,visítanse os veciños máis vellos, parólase con 
eles e. . . de repente oímos aquelas palabras que tiñamos aprendido de 
pequenos e xa esqueceramos usar ... O outro día mandoume miña nai 6s· 
queixos a Enviande (esta é unha aldeíña preciosa alá no alto, desde onde 
parece que se pode acariña-lo ceo coa man). Cando cheguei á ·casa en 
cuestión e abrín o portál, dous canzazos, na cadea, desfacíanse a ladrar, pero 
un máis pequeno, ~olto, chegoume ós pés; axiña me acudiu unha . velliña 
que teñen na casa e que sempre anda a cantaruxar cantigas de antes, e 
berrou desde a porta: "Non fagas caso mociña, que ese ladra á retesía dos outros" 
¡Á retesía!. .. ¡canto tempo sen oílo!. ¿Sabedes o que significa a c:xp.i;esión 
'Jacer algo á retesía", pois é facelo porque o fan os outros. E- retesía como 
substantivo é o mesmo ca liorta ou porfia'. 

Tamén escoitei (esta vez eu) de miña avo a (e non era a primeira vez que 
a oía) que "a caldeirada estaba eslamiada" ... Si, eslamiada, saírame sen sal . .. 

¿Cal deles está á retecía?. 

Como eslamiada saíu 
a filia da Rosa, que 
non ten . gracia Q.in
gunha, vamos, parece 
que non beba auga con 
sal, ou parece un pé sen 
espiga, é vós se cadra, 
terides outras expre
s10ns, ¿verdade? E . 
despois din que a nosa 
lingua non é rica. Pois 
irnos nada máis que 
nun momentiño 
poñer un-s exemplos 
da variedade que usa

m os para nomea-la mesma cousa nos diferentes puntos da nosa pequena 
Galicia. Así nun sitio existen os fungueiros e noutro os fumeiros, nun sitio 

. son patacas e noutro balocas, aquí son fieitos, ali fentos e máis arriba fel
gos·, e se seguimos no m onte ternos batume ou molime ou simplemente 
terra, como din os de Muros, eles van á terra ó mo'nte e ¿que pensades que 
traen? .. . ¡pois .. un pouquiño estrumeL ¡mira ti a confusión! E logo uns cár
gano con forquilla, outros con galla ou galleta e aqueles con culmeira, pero 
a todos lles rebenta o lombo por igual. Confusión e grande coa peixeira de 
Muros (que queda a 24 quilómetros de onde vivo eu) cando lle pedimos 
bacalaos e nos dixo que non levaba, cando nós ben víamos ali a caixa 

· daquilo que ela se empeñaba en cham ar "luras". 

E todas valen, todas son variedades dialectais, admitidas nesa norma que 
tanto nos deu ·que rañar. Así que n~m pensedes que rion falades ben , que 
onde fala ben é máis ali abaixo porque din tal palabra que sae na tele
vi ión . .. 

¿E vó tamén oí t s palabras ou expresións qúe onde ía que non oiades? 
¡Poi enviádenola e publicarémo volas aquí para que todos as coñezamos! 
Re ordad que e ta / unha sección aberta. Esp erámo-las vosas aportacións . 

O CA.NTAR DO IRIMEGO 

1. "Españolito que vienes 
al mundo, te guarde Dios: 
una de las dos Españas 
ha de helarte el corazón" . 

2. Tal salaiaba, inspirado, 
o vate Antonio Machado, . 
a quen a España das dreitas 
fixo morrer desterrado. 

3. Hai na España da Moncloa 
cada vez máis centralistas 
que o pan e o sal lle negan 
ós que son nacionalistas. 

4. Católicos gobernantes 
que maltratan, se lles presta, --papa ou füspo que os critique 
ernitindo a súa· protesta. 

5. Tal sñcedeu con Setién, 
bispo honrado e veraz, 
que pide ás dúas partes 
·paga-lo prezo da páz. 

6. Media entre Goberno e ETA 
Juan María Uriarte, 
que acusou de mala fe 
a unha e outra parte. 

7. Mais de súpeto acontece 
algo enteiramente novo, 
como os latinos dicían 
dispensando, algo "ex ovo". 

8. No ano Noventa e un 
era bispo auxiliar 
de Bilbao, U riarte 
e argallaron de o botar. 

9. Era un pastor benquerido 
e os cristiáns ó Vaticano 
piden que quede de bispo 
un monseñor tan humano. 

1 O. O Vaticano decide 
entón mandalo a Zamora, 
de onde a San Sebastián 
lévao de bispo agora. 

11. D~ a in:ipresión de que Roma 
desta vez está a favor 
de que País Vasco poida 
se-la solución mellar. 

12. San Sebastián é Donostia. 
Coido que non ~ contento 
don José María Aznar 
con tan bravo sacramento. 


