uÉ coma o fennento que unha muller
amasa en tres medidas de fariña "
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL 23 REGALOS DO CEO ...

E

DA TERRA. Seguro que non ternos conciencia abando agradecida do enorme privilexio que é vivir de preto,
desde dentro, cada unha das romaxes e, aínda máis, a
pequena e densa historia das romaxes de crentes no seu
conxunto, das que foron sendo e, Deus <liante, serán.
A romaxe de
crentes galegas
é, por suposto,
en e o n t .r o,
oportunidade
de acollida e
intercambio
con todos . e
cada un, todas
e ·cada unha,
dos catro puntos, a festa
anual da apreta
e a escoita dos que sabemos que andan os nosos mesmos
camiños, aín da que vivan distantes na xeografía. Esa
comuñ ón é a primeira, a fraternidade, o bico, o sori-iso, o
intercambio de palabras e alimentos.
Por isQ, porque h ai comunidade, a romaxe pode ser verdad iro sacramento. C on agarimo e xenerosidade un
rup voluntario prepara cent?s de pequenos símbolos
qu dispoñen o corazón e adornan, completan, ilustran o
gran símb olo dos cristiáns: a m esa e o pan compartidos e
a palabra santa celebrada e acollida. A romaxe é eucaristía
feita na n osa Terra, feita Terra Nosa, carballo, fonte, albariñ o e aturuxo.
A R omaxe é un gran milagre da gratuidade. Son 23 .
anos de intenso esforzo dos que, cada ano, en C§lda lugar,
se involucran. n a preparación, na posta a pu~to, no acondicionamento do contorno, no acomodo dos asistentes, na
lectura dos textos, na animación da celebración; e son
outros tantos anos de continuado e crente esforzo dos que
coordinan a romaxe, crean a 1iturxia, motivan a uns e contratan medallóns, permisos, medios técnicos, etc ... porque
esta é unha organización na que ninguén cobra. É pouco
crible nos días que corren, pero é o noso resto profético:
o sinal con tradictorio e rebelde de que a gratuidade é
posible.
·
Posible este ano gracias a Saraibas, · a Manolo Turnes,
Belén, Esth er e Xesús,coordinadores; a Lidia Campos, pre. cioso enlace con Campo Lameiro; a Marica Campo, Pepe
Chao e R ubén Rivas, os que májs traballaron a liturxia; a
Álvaro e Xabi, oficiantes; ós das Asociacións O Outeiriño,
O Costado e Vintureira, entusiastas volun tarios e voluntarias, movidos por Martina, Patricia, Adriana e Silvia,
Alfonso, José e Pili; a que fixo o traballo ingrato ; a banda
d Campo Lameiro; o Concello e a outros e outras · que
non hai sitio abondo para citar e agradecer, p ero que aínda
t ñen mái mérito precisamente por iso. Amén.

0 TRASNO

NON BWANA, SUPERTA-

XA, NON Cand~ se lle di ó poder gobernante,
"¿saben?, é incrible, pero os labregos galegos deben pagar
2. 3 00 millóns por seren eficientes e produciren máis leite do
que deixa Bruxelas", o discurso mantense invariable: as
explotacións pequenas morren de seu, hai que apostar por
superexplotacións de 200. 000 litros de leite por ano.

Levan anos, os deseñadores do noso agro, actuando
coma simples contables. Non ven alén dos números,
cantidades producidas, eficiencia económica. O rural
como fábrica . Non hai máis. Canto máis, por menos,
mellar balance. E punto, como diría o gran timonel.
Cando un mira unha agricultura coma a ·francesa, con
peso político, orgullo nacional, _patrimonio cultural,
aposta pola calidade e a garantía de orixe, sustentada
en explotacións familiares ben dimensionadas .. . , dáse
un conta do que puido se-lo noso_rural e .. .xa nin se
sabe o que vai poder ser.
Velaí a grave ferida da nosa agricultura famµiar : para a
razón dominante, a agricultura- fábrica deleite e patacas non é nin unha forma de vida, nin de cultura rica
e . digna, nin garantí~- ecolóxica contra a destrucci6n
do medio e da paisaxe, nin a posibilidade dunha diversidade e calidade nos alimentos.
Esa ferida será mortal se, ademais, os propios labregos
e labregas eren no discurso do poder, tragan coas
mensaxes dos encantadores de serpes que falan de
para,ísos urbanos e, en consecuencia, renuncian a crear,
manter, estender e transmitir un orgullo labrego e,
ademais, lles contaxian ós seus :fillos o convencemento de que non paga a pena dar continuidade ás súas
explotacións.
Quizais cando todo sexa desfeita, terras mineralizadas
e empobrecidas, augas subterráneas contaminadas,
granxas de mil vacas estabuladas por control rerrioto, ·
residuos e zurro a esgalla, mazás insaboras, millos
manipulados xeneticámente, incendios e eucaliptais
abandonados ... vaiamos a Áfricá buscar colonos inmigrantes que restablezan formas de cultivo sustentable,
diversificado, ecolóxico e tradicional. E quedará inaugurado ·o labrego afro-galego cc;m subvención europea. Confiemos no seu orgullo: nunca máis si Bwaña.

BQANCJ\IA
A PALABRA
Me 8, 27-35

Manolo Rogal

·I
COUSAS DO DEMO
~
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Sexamos máis conservadores, ou sexamos máis avanzados, a todos

1

1

I·

Ía Xesús cos seus discípulos cara as·

se nos fai doado recoñecer en Xesús unha marabillosa persoa, ata

aldeas de Cesárea de Filipo, e polo

o punto de falar del como a transparencia mesma de Deus n.a

camiño preguntoull_
es:

terra. Falar é ben doado.

. -¿Quen di a xente que son eu?
Eles responderon:
-Uns, que Xoán Bautista; outros,
que Elías; e outros, que algún dos·
profetas.
El preguntoulles a eles:
-E vós ¿quen dicides que son?

Cando Xesús nos abre o prospecto da súa vida e nos convoca a
unha resisten-cia conflictiva contra os poderes políticos, relixiosos e
culturais de sempre (os anciáns, os sumos sacerdotes e os letra dos), porque oprimen o soño de Deus dunha ter.ra irmandada,
daquela todos tamén, máis conservadores ou máis avanzados, revirámonos de feito contra el, e con argumentos ben diferentes procuramos convencelo da insensatez do seu dicurso, da insensatez
da súa vida.

Respondeu Simón Pedro:
".""Ti e-lo mesías.
E prohibiulles dicir nada a ninguén.
Entón, con toda claridade, empezou a
¡'

1

adoctrinalos acerca de que era preciso
que o Fillo do Home padecese moito,
e que o rexeitasen os anciáns, os
Sumos Sacerdotes e mailos letrados;
que o ían matar, e que os tres días
había resucitar.
Explicoulles isa con toda
claridade.Entón Pedro, colléndoo a
parte, empezou a rifarlle. Pero Xesús
volvéndose cara ós discípulos, reprendeuno:
-¡Arrecia de min, Satanás, que ti
non te me deixas guiar por Deus,
senón polos homes!
E Xesús séguese volvendo contra nós, segue ridiculizando esas
nosas relixións de comenencias (con credo relixioso ou sen el, con
romarías ou con romaxes), nas que o propio proveito, a propia persoa, o propio prestixio, o propio poder, o propio coidado, a propia
,

saúde, a propia familia, o propio posto de traballo, a propia reali zación, a propia salvación estea por riba de todo e de todos.
Causas do demo, que diría Xesús, causas ben do demo.

¡·
1

!

!Que sería de nós, Xesús, sen esa túa crítica permanente, que sería
de nós! !Que sería de nós sen a voz dos pobres, que nos sitúa dia riamente no corazón da relixión, no corazón de Deus!

e···············
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APENEIRA
AS OLIMPIADAS DE
SVDNEV tamén son unha carreira de obstáculos para o naso deporte,
que segue a facer auga pala falla dunha
educación deportiva desde os colexios,
un deporte de base que axude a ir creando unha sensibilidade cara Ó olimpismo. Na foto, a atleta de Lugo, María
Abel, campiona absoluta de cross de
Esp~ña

no campionato de marzo en

Ourense. É un ha ·das nasas paisanas que
participará nestes xogos, xunto con
outros que competirán en remo, piragüismo, atletismo, etc.

En Castelo, unha parroquia de Taboada, na Ulla de lugo, celebran a véspera da Virxe
de setembro, o día 7, o folión da

11

0UEIMA DAS FACHAS': Este

ano teñen un acto especia), a presentación· do libro Coste/o na súa historia, na súa arte,
nas súas xentes e folklore, de Xaime Delgado, historiador da arte de Lugo que aparece
na fotografía ... Os ingresos des!e libro ·son destinados á restauración da escala ·desta
parroquia que se comezbu a construir antes da guerra pero que se rematou no 41, para
agora convertela nun centro cultural. Este crego xa leva publicados tres dos cinco
tomos dedicados a "EL Románico de Lugo y su provincia" da ·serie El románico de
Galicia que está a editar Edinosa.

o

EXAME MÁIS DIFÍCI~ DE SETEMBRO para

moi-

tas universitarias/os é buscar piso para o vindeiro curso. Santiago, con 42.000 estudiantes e máis de 6.500 que comezan este novo curso, só canta con 1.767 prazas de
residencia P.ero si con máis de 40.000 vivencias de aluguer, o que a converte na cidade con maior oferta deste tipo para estudiantes. Nestes días, sobre todo a "zona nova"
de Santiago, está empapelada. con

ce~tos

de alternativas. En Vigo, con 20.000, é algo

diferente : o 700/o vive con parentes e un ~00/o tamén ten que busca-la-a vida nestas
semanas . .

A FESTA DE CATALUNVA, o 11

de 'setembro, fainos lembra-la

forte relación deste país co naso, desde aquela Triple Alianza de 1923 que, como a.
actual Declaración de Barcelona, insería tamén a Euskadi. No literario tamén hoxe se
seguen a celebra-los "Galeusca", encontros de escritores/as, como· en 1933. Pero
sobre todo son os .emigrantes os que crearon a simbiose máis íntima con esa beira
do Mediterráneo ... Os tranvías e _a Fábrica Seat foron os que máis se aproveitaron
desta forza d.e trabal lo, chegando esta a contar en nómina con 7.50.0 galegas dos
25.000 totais. Na foto, parte da Fachada da Paixón que o escultor e canteiro de
Lugo, Manuel Mallo, está a facer para o remate da Catedral de Gaudí en Barcelona,
na que leva 20 anos traballando no seu taller de Begonte .

Alfonso Blanco Torrado

· O PAPA XOÁN XXIII, que o Pobo de Óeus xa o ten por santo
-desde que abriu á lgrexa a unha primavera preñada de ben e de esperanza, é agora
beatificado oficialmente. Naceu nunha familia labrega no 1881 e morreu despois de
principia-lo Vaticano 11 (1963). Pode se-lo froito máis prodixioso deste Xubileo do
2000 se de verdade os cristiáns, comezando pala Cátedra de San Pedro, somos capaces de deixarnos guiar polos aires renovadores que imprimiu e segue inspirando este
benaventurado enviado por Deus para transforma-la lgrexa desde o espírito .

. OS ACCIDENTES DE TRÁFICO seguen a medrar neste verán
e son moitas as causas que ternos que denunciar, por exemplo o mal estado das nasas
vías de comunicación (moitos deles acc;rntecen en pequenos traxectos( tamén o estado lamentable dos coches, sobre todo os dos máis novas, que se agarran a calquera
volante con tal de vivi-lo risco da velocidade, pero un 370/o dos conductores martas
b.eberan alcohol, e cun 340/o dos peóns atropelados para o mesmo. Xa sabemos que o
alcohol está presente tamén na cuarta parte dos accidentes laborais. Cómpre unha
educación desde nenas, é un aviso para as programacións do curso vindeiro.

O DIÁLOGO en Euskadi segue
a ser estrangulado por tódalas bandas,
mesmo asasinado en persoas coma o
excomunista Juan Mari Jáuregui ou o
empresario Kolda, que di cía: "nas situacións peores aínda máis diálogo". Na
foto, Jáuregui declarando no xuízo polo
asasinato de Lasa e Zabala, veciños de
Tolosa que el fara concelleiro, no que
intentou aclara-la responsabilidade do
xeneral Rodríguez Galindo nestas torturas e martes. Este político socialista
apostou pala vía do diálogo con Eta a
través do Nóbel da Paz, Pérez Esquive!, e
mesmo, a diferencia dos seus compañeiros de partido, pala reforma constitucional se fixera falla para acada-la paz. A
espiral da violencia que se está a vivir
en Euskadi fíxoo exiliarse en Chile, pero
estaba convencido de que este problema
non era policial senón político. Non hai
conflicto no mundo que se solucione
sen o diálogo.

Había que desterra-los

BENEFICIOS DO LUME, que constan

130.000 millóns de. pesetas ó ano

eque favorecen a empresas como as que alugan

as avionetas, mentres seguen os estragos nun monte que non·é preparado para a súa
conservación, pois as repoboacións fanse con especies de crecemento rápido e a
curto plazo, promovendo a cantidade e os monocultivos sobre a cualidade e a variedade de especies. A extinción que está de moda en Galicia só funciona ben se veñen
veráns chuviosos, e o 750/o do orzamento vai para isto e só un 250/o para prevención.
Unha boa xestión de conservación e prevención dos montes podería dar traballo a
máis de 100.000 obreiros
e

·················
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POLITICA
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E CACHARRO DIXO ...

$i

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

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña}
Teléfs.: 981 - 62 09 37 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04

$i

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.:_ 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 5818 88

~ Provenza, 274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

gA-

Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 310 48 30

gA-

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

~Je Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 3716
~fii Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913

~~ Dr. Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - .22 04 74
~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~· Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
~Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 79 1 8

...............
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Moita xente agardaba unha palabra de Francisco ·c acharro Pardo, presidente do Partido Popular de Lugo e presidente da Deputación desde hai bastante tempo. Quen máis esperab~ por esta resposta eran os seus compañeiros,
sobre todo os responsables do PP en Madrid e Santiago.
Estes dirixentes puxeron en marcha unha dobre campaña; de renovación de
cargos e de limitación do número de pastos que ocupa cada un. Por iso o destacado político era un dos máis afectados por estas consignas: conselleiro de
Educación no 82 e presidente da Deputación de Lugo desde o 83, ocupou
todos estes anos os máximos cargos do PP na citada provincia.
Nas diversas dedaracións que fixo estes días deixou ben claras dúas causas:
que non seguiría senda presidente do PP de Lugo por suxerencia, que chegou
a chamar ultimátum, dos dir.iXentes do PP de Madrid, e que as persoas que
consideraba máis axeitadas para facerse cargo do partido en Lugo eran dous
colaboradores seus, Xosé Luis Iravedra,
membro
do
Conselleo
de © ~~~ fl!'! bSIM
Administración da RTVG, ata agora
secretario de Organización, como presidente, e Xosé Manuel Barreiro,
deputado autonómico e vicesecretario
~o PP de Galicia, como secretario.
Tamén insinuaba que non habfa garantías que estes cambios fosen melloralos resultados electorais do PP
Esta decisión, que tanto esforzo lle
custou a Cacharro Pardo, é paralela a
outra tomada hai varios meses por
Xosé Luis Baltar:. que mantén o seu
cargo no partido lago de deixa-la presidencia provinCial. E sitúase tamén na
liña de renovación que signi:ficou que
Xosé Man~el Romay deixase a presidencia provincial da Coruña e, xa antes,
que Xosé Cuíña deixase a secretaría xeral do PP de Galicia.
Os socialistas lucenses réstanlle importancia a esta demisión, sinalando que
· o posto que debería deixar ·sería o da,,presidencia da Deputación, que segue
mantendo. Interpretan .que vai seguir conservando o poder que tiña, idea que
moitos comparten ó constatar que o partido seguirá nas mans do seu colaborador máis directo e que non hai ninguén disposto ·a presentar unha candidatura alternativa. Por máis que se insinúa qu~ desde Madrid verían ·con mellores ollos outro presidente; mesmo o destinado a secretario xeral, Xcisé Manuel
Barreiro.
Por todo isto a impresión dominante é que a renovación do PP en Lugo vai
ser unha simple cuestión de fachada, igual que sucedeu coa de Ourense.
Algúns comentaristas subliñan que Baltar e Cacharro conservan nas súas mans
os resortes precisos para garantí-lo seu futuro, durante a previsible derradeira
lexislatura de Manuel Fraga como presidente e maila anunciada como tal de
José María Aznar. E resérvanse así as súas posibilidades para ·o post-fraguismo
e· mesmo para un eventual pos-aznarismo.
Daquela poderán reclamar volver ó primeiro plano e dicirlle, por exemplo,
a Mariano Rajoy, que el tamén leva desde 1981 ostentando cargos relevantes,
. aínda · que non ocupase tantos .ó mesmo tempo coma Cacharro ou Baltar.

.R ETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

ROMA CONQUISTA GALICIA
No decorrer do tempo teñen chegado á nasa terra diferentes pobos, de variadas
procedencias, que foron decote recibidos, asimilados, e que /les forneceron ós nasos
antergos. unha capacidade creadora que enrriqueceu a nasa cultura, espallándoa tamén
cara a fóra. Como dixo o naso gran pensador Ramón Piñeiro ... "'A marxinación
xeográfica de Galicia. foi contrarrestada pala riqueza de minerais -ouro~ cobre, ferro,
estaño- e pala súa condición marítima~,
De prehistóricos a históricos
pola forza da escrita.
Sobre este país, sobre a súa antiga
tradición cultural, 6 deixa-la prehistoria e entrar no período histórico,
van actuar ·dúas forzas de gran poder
aglutinador: a romanización e a cristianización.
Coa chegada dos romanos deixámo-la nasa prehistoria (onde non
tiñamos documentos escritos~ e
entramos, lago, no tempo histórico,
cando os cronistas e historiadores
gregos e romanos comezan a dar
novas escritas sobre o naso país, entre
o século II a. C. e o I da nasa era.
Chamamos romanización a un
longo período ~e asimilación, por
parte dos Callaicoi -que así lles chamabari os romanos ós gal egos-, da
_cultura e.lingua romanas, con loitas e
pactos, campañas de exploración e
grandes pactos políticos, relixiosos e
sociais feitos de vagar, que foron conformando un país, xa daquela ben
diferenciado.
Colonización e resistencia
Despois dos prime.iros desembarcos
na . península Ibérica, os romanos
.decatáronse das grandes posibilidades
económicas que lles daría a· conquista da súa totalidade, pois o escritor
romano Estrabón dicía "nin ouro, nin
prata, nin ferro se teñen atopado en ningunha parte da terra tan abundantes e
excelentes".
Tamén levaban cereais, lá, liño e
peixes, ademais d~ haber abundante
man de obra para traballar nas minas

ou para formar parte das lexións
como soldados.
Os romanos teimaron, lago, por
accederen ás fabulosas riquezas
mineiras do noroeste, e comezaron a
~úa conquista, pero os galegas e lusitanos resistiron utilizando a glierra de
guerrillas.
Así, as · guerras contra os lusitanos
-xentes que vivían no centro do
actual Portugal- comezan no 155 e
rematan no 138 a.C. Os lusitanos
mesmo lograron penetrar no val do

río que os romanos chamaban Betis
-o Guad~quivir- e, dirixidos por
Viriato, arrepóñense con fereza ás
lexións romanas. Ese pastor lusitano
foi un pesadelo durante moitos anos
para o dominio romano.
Traizoado por tres dos seus capitáns, Audas, Ditalco, e Minuros, foi
asasinado ·por eles. Cando foron
cobra-la ~ecompensa onda os romanos, estes pronunciaron a célebre
frase: "Roma non paga a traidores".

_

................ .

................

EN 1REVISTA CON
IBRAHIMA NIANG

REPRESENTANTE DA ASOCIACIÓN PARA A
INTEGRACION EO DESENVOLVEMENTO DO AFRICANO
No pasado Congreso de Xustiza e Paz, celebrado en Vigo, tivémo-la oportunidade de coñecer a
lbrahima Niang, un dos representantes da Asociación para a
Integración e o Desenvolvemenfo do Africano {A/DA).
lbrahima é mauritano, musulmán, e está afincado en Vigo desde o ano 92, despois de ser
expulsado de Marrocos, onde estudiaba. O conflicto entre o seu país e Senegal impediulle
remata-los seus· estudios e obrigouno a buscar ser acollido noutro país. Por non conseguir
visado para Francia, intentou regulariza-la súa situación no naso territorio,
onde vive da venda ambulante.

Brasil ou por onde sexa ¡e só.hai 13
km de distancia! A ignorancia
cómeno-lo coco. Cómpre facer
algo. Eu, por exemplo, cheguei aquí
e considero que teño algo que
aportar á sociedade que me acolle. E
aporto con moito sacrificio porque
para estar no Congreso de Xustiza e
P4z tiven que deixa-la venda ambulante que é do que vivo... pero
quero achegarme á xente para que
nos coñezan mellar. Síntome como
misioneiro do meu pobo entre vós.

Un africano enfróntase á policía.

- Ibrahima ¿para que· a vosa
asociación?
- Pois con outros compane1ros
vimos· que estaban ch.egando máis
africanos coma nós e que necesitabamos ser asesorados e acollidos, e
anque existían institucións. como
sindicatos ou Cáritas que facían este
traballo, eremos conveniente abordar e coñecer máis os nosos problemas e intentar resolvelos nosoutros ... porque, claro, non é !acil coa
di tancia do idioma e énos difícil de
principio confiar na xente que descoñecemos .. . Ás veces hai e o usas
que ternos vergonza dicir e cun
compañeiro é máis doado.Ademais
a travé da no a a ociación quere-

_

mos dar a coñece-la cultura africana: organizamos veladas musicais,
degustacións da nosa cociña, cursiños de linguas dos nosos pobos ...

- ¿E como vai sendo a acoÜida?
- Hai desde o intolerate ata xente
de paz. O in~olerante é por ignorancia ... Inculcaron ideas tan falsas
de cómo somos, de cómo vivimos ...
tantos prexuizos ... , iso é ignorancia.África está ó lado e non hai
interese por coñecela. Un africano
de cultura media (porque hai moitas áfricas tamén) fala dunha chea de
causas de Europa, e aquí dis ¿onde
está Mauritania? e a xente sitúaa por

-Fálase moito de integración ...
- Olio con iso da integración.
Algúns din que para · estar aquí
ternos que cambiar de cultura. Eu
creo . que é unha barbaridade.
Integrarnos ... , en min predominan
as ansias de volver ó meu país, pero
desexo moito integrarme mentres
estou aquí. Eu como musulmán, por
exemplo, non com_o cocho nin
bebo, e en España hai xente que
non come cocho tampouco ou que
non bebe e por iso ninguén di que
non se quere integrar: ¿por que a
min me catalogan así? Pódome
adaptar, pero non nega-la miña
identidade e renunCiar ó que son.
Creo que · debemos . intentar facer
causas dentro da diferencia. Se no
mes de Ramadán quero facer
xexún, os demais deben respectarme e eu respeta-las que non eren

Tereixa Ledo Regal
nisó. E así pódese vivir de marabilla,
serrón créanse conflictos · e máis
tarde dise "ese non se quere integrar".
Podemos aprende-lo voso idioma e
ter interese pola cultura, pero non é
xusto pedir máis, sobre todo se non
vén a conto:· os que ternos dificultade co idioma ou non estamos no
mercado laboral non ~ que . non
queiramos integrarnos, é que n.o n
ternos posibilidade.Aceptar, respecta-lo positivo voso e traer nós o
positivo cara a un intercambio saudable, iso é integración.

- ¿Que che parece que nos
podedes ir aportando das vosas
culturas?
- O que máis nos diferencia de
vós é a solidariedade. É algo que
está na nosa vida, unha das nosas

.. ~ega-la miña
identidade e. ,
renunciar
o
,,.
que son
bases. Case tódolos pobres sabemos
solidarizarnos ... cando eu teño algo
que comer, penso en se ó lado o
haberá. · Non vivimos coma vós,
cada un apartado .e pechado hermeticamente. Non. Ali se o veciño non
. cociña, sábese. E cociñalo e comelo
todo un, non. Repártese: á parte dos
pequenos de fóra da casa que veñen .
comer con nós, prepárase un prato
e,mesmo, pratos dunha casa saen
·para outras casas. Na miña casa, por
exemplo, que pegamos coa casa da
miña tía, intercambiabamos comida
e doutro lado víñanos oufro prato
especial.
Nun~a se pode ver alguén en
dificultade sen axudarlle... Saes da

túa casa, vas saudar ó ou.t ro para ver
cómo paso u a noite ... A xente entérase do problema do veciño e intenta solucionalo no que pode.
Os veciños somos irmáns porque
facemos todo o posible por axudarnos; sentimos o outro e .participamos· nos seus problemas. c r e o
que a solidariedade engloba tódolos
demais valores nosos. É a base. É a
vida de cada día.

- ¿ O futuro dos países africanos ... ?
- Para empezar: a débeda. · Eu
digo: ¡Non debemos nada! Nos
catro últimos séculos roubousenos
materia prima, lincháronse poboacións enteiras ... ¿quen debe a quen?
. É pura mentira que. debamos algo.
Seguiremos sendo 1 empobrecidos,
porque . en realidade ningún país
africano é pobre. Ternos riquezas
inmensas, nuns países viáis ca noutros, .dependendo das zonas... Hai
sitios como a Costa de Ouro en
Ghana ou a Costa de Marfil ou os
Grandes Lagos do centro do Zaire ...
neses sitios non interesa que termi-

.. Non vivimos
coma vós,
cada un apartado
e pechado
.hermeticamente."
nen os conflictos, sinxelamente pola
riqueza que hai. Se EEUU e Europa
non tivesen intervido non habería
en África as guerras que hai. Pero o
interese que os move son os nosos
recursos. Os africanos sen as armas
do mundo "desenvolvido" viviriamos en harmonía ; nós ternos só

paos e tirapedras e pouco máis, e iso
non crea tantos mortos. O que
necesitamos é leite e pan e non
armas e matanzas. Pero non interesa
evitar esas mortes. Para iso non se
mobilizan medios a tempo, como
tampouco para evita-las mortes das
inundacións recentes. Ben se viu
como entre Mali e Burgina Faso,
por poñer un exemplo, a guerra só ·
durou dous días, porque ali non
había petróleo e non interesou a
ninguén ... , en 24 horas amaño use.
Así que o futuro para moitos africanos son as pateras: a xente segue
chegando ... , non paran de vi~... ,
estanse arriscando ... , tantos muros,
tantos aramios ... , nada vai impedir
que veñamos se non se fai unha boa
política de . desenvolvemento dos
nosos países e se intenta devolver
algo do moito que se roubou.
Europa terá que restituír a África o
que lle roubou durante centos de
anos de explotación cruel.
I

- Algunha palabra máis
- O bó de África non se ve. Só se
ven titulares de mortos de fa.me e
iso, ~nque é real, se non se di o que
hai detrás estase facendo manipulación. A lectura negativa é un favor
que lles fa.cernos ós que teñen
poder. Vernos coma uns mortos de
fame ós que só · hai ·que axudar
desde a superioridade non vai a
nigún sitio. Invito á xente a que
tome conciencia, porque este
mundo é tan pequeno e bonito ...
que non vén a conto tanta inxustiza, querelas, .g uerras ...
- ¿Anímasnos a tomar contacto coa vosa asociación?
- Non faltaría máis ... Para iso
estamos ... Témo-la nosa sede na rúa
Cuba, 32 - 4º en Vigo, ou tamén
podedes chamar ó teléfono 610 83
1 O 31. Esperámosvos.
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CRONICA
LOUR~NZÁ 2000:

O ESPIRITO DAS BENAVENTURANZAS
Coma tódolos anos, convocados pola Asociación lrimia, organizamos, auto-xestionamos
e auto-celebramos un encontro de verán, con formato de retiro atípico, para profundar
na Palabra Hxuntos~' agradecer xuntos, compartir reflexións e oración, reencontrarnos .
coa tranquilidade e cos amigos e amigas, facernos preguntas, escoitar no silencio e
pasa/o be(], pero que. moi ben.

Tori, que animou a festa xunto con Xosé Antón , un dos fundadores do
invento.

mirar do Mestre galileo, e descubrimos cómo a mesma Palabra é poliédrica, e ten moitas caras e colores, ·
tantas coma cada un de nós, e cada
lectura se complementa e alimenta,. e
resulta unha sinfonía de matices e
tonalidades.
E na entraña desa inmens·a aportación á historia da humanidade, redescubrimos o valor da aposta fundamental pola compaixón, que é
humus e fonte para a profecía e a
rebelión contra os sistemas de inxustiza. En palabras dun norteamericano,
¡manda
truco!,
Peter
Bruegguemann, virtualmente presente ·no encohtro, "A compaixón
constitúe unha forma radical de crítica,
porque anuncia que a dor ha ser tomada
en serio e non pode ser aceptada como

Na paz dos morcegos
Axudounos a segmr un fío de
reflexión
coherente Victorino Pérez
E te ano cambiamos de sitio, tal
como repetidamente se anunciou en Prieto, Tori, que traía todo moi trabaIrimia e Encrucillada. E, gracias á llado, e soubo sobrelevar con tesón e
amabilidade da Delegación de pasto- sentidiño as incurables - e sempre
benéficas- tendencias ácratas do
ral xuvenil de Mondoñedo, trasladámo-la tenda ó Mosteiro de Vilanova grupo.
de Lourenzá. O que o primeiro día se
Benaventuradas/ ·arroba/ os
nos fixo enorme, monumental e
O fío conductor do encontro foi o
sobrecolledor, foi ó 'cabo, un lugar
sermón do monte. Para chegar a el
entrañable, acolledor, con moitísimas
pasamos polo profeta Oseas (¿no?),
posibilidades, tantas como morcegos pola gr.a n tenrura da súa profecía do
revoaban á noitiña polos claustros,
De1:1s· fiel, capaz de espera, o que ·
facéndonos o impagable servicio de mantén teimosamente o seu "Cando
limpa-lo ambiente de moscas e mos-:Israel era escravo, eu ameino".
quitos.
A seguinte etapa foi a do recoñeceNo mosteiro de San Salvador de mento de que coñecer e seguir a normal e natural, senón que é unha situaLourenzá xuntámonos preto de trin- Xesús implica mergullarse no dinación anormal e inaceptable para a humata persoa entre grandes e pequenos. - mismo da encarnación, que vén de
nidade. Tanto na época de Xesús coma no
carne,
causa
non
tan
obvia
como
E tes tiveron o seu propio ritmo, para
antigo imperio do Faraón, a compaixón
o que foi decisiva a presencia de Iria semella a primeira vista para a cultura era a única. clase de relación non permitii i, a moni~oras que se encargaron cristiá.
da á hora de estructura-la legalidade. Os
A partir de aquí fornas debullando
d 1 , o que permitiu que os menos
imperios . nunca se constrúen nin se suso texto de Marcos e o de Lucas, esa
p qu no poide emo segui-lo noso
tentan sobre a base da compaixón ... Por
marabillosa nova maneira de
pr p10 paso.
iso, a compaixón de Xesús non debe ser

a mesma
Palabra é
poliédrica, e ten ·
moitas caras e
colores

Daniel López Muñoz
entendida como ~nha simple reacción persoal de .carácter ernocional, senón coma
unha crítica pública que ousa exercer contra a xeral insensibilidade do ·contexto
social en que se move. Os imperios viven
da insensibilidade. Co seu militarismo
confían na insensibilidade da xente con
respecto ós custes da guerra"
Unha de ánimo, invitación e
descarada propaganda: non
teñades medo
Sempre que avahamos cada un dos
encontros lamentamos que, tendo
.como ternos máis capacidade de acollida (tampouco moitísima máis, non
vos pensedes), non se anime a vir
máis xente. Paga a· pena. Tarrién coincidimos en que a preguiza . é mal
común. e mesmo os que irnos, e nos
felicitamos ó cabo por ir, recoñecemos que tivemos que vencela.
Tamén haberá quen se re.traia por
estar preso de estereotipos ou temores: porque .eso
retirarse lle trae
escuras connotacións, ou, desde outra
perspectiva, por temor a que haxa
xente rara.
Con independencia de que sexamos algo raritos e raritas (inevitable

ele'

E mesmo algúns; de regreso bañáronse na praia das catedrais.

partindo a causa do ambiente desta
revista), o que estamos construíndo
desde hai anos é algo que paga a pena
ir saboreando sen prexuízos: unha
nova maneira, laica, natural, irimega,
autoxestionada, de encontrarnos
arredor da Palabra e confronta-las
nasas opc~óns fundamentais, as nasas
experiencias, os ·nasos temores, as
nasas esperanzas, a nasa maneira de

entender eso de ser ctistián hoxe,
aquí e agora. A partir dese método
nada rnistérico,
estamos tecendo
desde Galicia, desde o vivir de cada
día, unha forma de espiritualidad~.
Unha espiritualidad~ moi materialista, 'no mellar sentido da palabra. E ·
moi sandadora. Non é máis, nm
menos. Nada que temer. Moito que
compartir.

_
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IN MEMORIAM

Benito Santos

DEIXOUNOS,FERNANDO BANDEIRA
UNHA VIDA O SERVICIO DOS POBRES·
Mediado o mes de Santiago recibimos a triste nova do pasamento de Fernando Bandeira
en Honduras, ós 59 anos de idade. Fernando era un sacerdote xesuíta de Vigo, un 'máis
desa longa lista de persoas admirables que, desde a nosa terra fixeron de Centro
América un novo Jugar de encarnación e de servicio.
eco PREUrematado entrou no noviciado. Ó longo das diversas etapas da formación mostrouse como persoa coherente,
de fondas conviccións. Os principios
ignacianos: "en todo amar e servir" "á
maior . gloria de Deus" son algúns dos
eixos que moven a súa vida. Durante a
teoloxía compaxinou estudios co traballo
manual, o que supuxo de comezo do seu
próximo futuro de cura. obreiro. Este traballo desenvólvo fundamentalmente na
Editorial ZYX.

Fernando Bandeira - Dereita (con vaso)
acompañado de Xulio Montero cura
obreiro, compañe.iro de traballo de Álvarez, e que tamen estivo 5 anos en Bolivia.

NON PUIDO SER
Este verán Fernando pensaba pasar
algún tempo entre nós e celebrar aquí con
todos, e de forna especial coa súa extensa
fan1ilia, o seu sesenta cumpreanos. Coma
noutras ocasións, seguro que tiña moitas
cousas que contarnos e que nos sorprendería coas diapositivas das aldeas atendi~
por el, de colaboradores ... Pasarían <liante de nós as últimas obras de igrexas ou
vivendas, sen esquecer o asambleario proceso arredor do proxecto do novo poblado e· do soñado hospital. As xestións e as
posibles axudas que sempre bulían na súa
cabeza tampouco quedarían a un lado.
Non puido ser. Non estaba enfermo, pero
tra unha semana en Bolivia nun encontro de parroquias rurais voltou moi canso
e débil ... Vivira inten amente, gastou a
úa vida pola causa dos pobres e do Reino
ante unha erie de complicacións que
duraron poucos días o corazón foi incapaz
de eguir adiante.
F mando é un exemplo dunha vida
r tilín a, r ·volucionada. Ó dezaseis anos

CURAOBREffi.O
Xa en Vigo, como cura obreiro, e ó
longo de sete anos, móstrase infatigable.
Traballa na fabrica de vidro "Álvarez" no
turno das seis da mañá: Moitos días as
horas de sono son contadas. A pe~ar de
todo, os días dan de si para preparar cursiños e para organizalos inte~calando
numerosas xuntanzas e contactos.
Reanima xente de movementos, con eles
pon en marcha unha librería de ZYX,
refunda a HOAC de Vigo e móvese por
toda Galicia levando a outros núcleos
estas· mesmas inquedanzas e actividades.
Fernando, conxugando notables dotes
de intelixencia e de home de acción, preparaba todo a conciencia, en detalle. Vivía
intensamente o seu compromiso obreiro
e popular a través da dinámica reseñada;
pero había unha vida interior e unha
expresión pastoral que coformaba esa
segunda roda imprescindible para que ·o
carro ande equilibrado e funcione. Esta
irnaxe das dúas rodas:· a vivencia interior,
evanxélica, xunto coa súa expresión pastoral nun proceso e circunstancias concretas por un lado, e as diversas formas de
compromiso obreiro e promoción da
conciencia popular por outro.

CENTRO AMÉRICA
A longa e fecunda etapa en Centro
América comezou sendo un tanto casual.
Alguén entre varios da súa promoción
tiña que pasar parte do curso en Medellin
e naturalmente Honduras, Salvador,
Nicaragua, ... eran parada obrigada para
compartir varios meses e ricas experiencias con tantos compañeiros e amigos de
aquí. Depois de vivir aquelas realidades,
Fernando, coma outros moitos, mostraba
a convicción de que xa non podía quedar
aquí máis tempo.
Tocoa, Progreso, Victoria,. . . son testemuños do traballo intenso e creativo de
Fernando.Aí están numerosas obras mate.riais e a concienciación e promoción de
persoas comprometidas co espírito evanxélico e cos pobres . .
Tres días de dó e diversos actos seguiron
a súa morte inesperada. Enterrado na ·
Igrexa de Victoria e rodeado polo afecto
popular unha gran pancarta rezaba:
"Deus te bendiga
Padre Fernando
Defensor dos pobres".
"O Padre Fernando era moi feliz entre
nó-los pobres" decía unha de tantas testemuñas.
Un médico amigo expresábase así:
"Tiña unha extraordinaria calidade
humana".
Remato esta pequena semblanza cun
sentimento compartido por moitas persoas de gratitude á memoria de Fernando e
de estímulo e de desexo fondo expresado
a través da parte final da oración que el e
nós tantas veces repetimos na HOAC:
" ... e que os militantes mortos no campo
do honor do traballo e da loita acougan
en paz".

FAI ADOIRO NO ADRO-

Pepe Chao

O INVENTOR DO PECADO ORIXINAL
Hai dúas frases que me impresionan: a primeira é do
historiador da Igrexa, catequista en París, Jean Delumeau
q~e di:
.

o cristianismo puxo o pecado no centro ·da súa
teoloxía, cousa que non fixeran as relixións nin as filosoñas da antigüidade greco-romana.
A segunda frase é da autoría .do dominico Jacques
Pohier, teólogo-psicólogo francés:
No cristianismo existen dúas grandes familias de
·espíritos: unha na que o estatuto do pecador define
"subsancialmente" o ser humano, e nesa liila estarí~n
santo Agostiño, Lutero e Pascal. A outra familia ve as
relacións do ser humano con. Deus de xeito menos
conflictivo e· non lle concede ó pecado estatuto de ·
"substancia" serrón só de "accidente". Aí se sitúa san
Tomás de Aquino.

É curiosa a polémica de Agostiño con Pelaxio. A dou1

trina deste asceta británico ou bretón - non é moi localizable- , era a oficial en Roma, defendida ademais polo
papa Zósimo, a pesar do apoio que Agostiño recibía dende
Rávena por parte do emperador Honorio. Na Igrexa
•

O cristianismo puxo o
pecado no centro da
súa teoloxía
triunfou a familia espiritual agostiñana, contra a tomasiana. Xa o bispoo Xiao de Eclano,que coordinaba 18 bispos
antiagostiñanos, lle . p~eguntaba cómo era posible que o
seu Deus fose tan cruel que mandaba ó inferno os nenos
non bautizados.
Estamos afeitas a xuízos moi laudatoriós sobre a figu..:.
ra de Agostiño, pero nos. nosos días as causas cam~iaron:
Irnos botarlle unha ollada a tres parágrafos pertencentes,
conxuntamente a tres coñecidos teólogos fanceses:
Jcquemont,Jossua Quelquejeu:
A mirada é tan fixa que evoca, no movemento
interior, máis ardor ca paz. Os máis tímidos denuncian
nel o inspirador involuntario da maior parte de desvíos relixiosos de O~cidente. Pero non, do que hai que
censuralo é de se-lo creador da teoloxía dominante.
¿Cales son os reproches que se lle dirixen? Que a par-

tir dunha memoria humillante .[dos seus excesos de
m"ocidade] fixese do sentimento de culpabilidade
unha cuestión relixiosa; que por culpa dunha nai algo
abusiva e por ambición social despedise á súa esposa
[en realidade concubina, pero con estatuto legal], a nai
do seu :fillo: que ·desconfiase de toda muller; que condenase o pracer e ere.se un deber xustificar laboriosamente o matrimonio; algo sospeitoso. que impuxese
ós seus cregos un celibato ambiguo ...
Todo iso non é aínda o peor. Ese monstro teolóxico de mil rostros, esFe carrero da teoloxía occidental;
a omnipresencia e a obsesión do pecado, a máquina
infernal do pecado orixinal (un Adama quen fai personaxe histórico) ¿Non ahonda con isto? Agostiño
introduciu o dualismo maniqueo na fe cristiá. Xaora
que se sabe de sobra que el xa non era discípulo de
Mani. Pero cando se atopa fronte a Xiao de Eclano,
. por ·exemplo, tan seriamente axustado. á tradición cristiá antiga, vese cómo recupera, malia a súa intención,
a posición .de M.ani ...
Daquela, ¿que hai que dicir de Agostiño: a súa
influencia ¿foi máis ben benéfica ou nefasta? Fronte
ó que enche a columna negra, que inscriban, por
exemplo, un hispo con excepcional preocupación pastoral, un predicador de xenio que_se sabe situar entre
aqueles ós que evanxeliza, un escritor de primeira liña
capaz de testemuñar na súa obra a autenticidade da
súa vida e da súa fe. Mesmo _dirán que, na controversia con ~elaxio, se Agostiño funde coa obsesión do
pecado e ·o absurdo do pecado orixinal a tentación
católica da relixión de masas e do conservadurismo
social, sen ~mbargo é el quen salva o realismo humano, a misericordia de Cristo e a gratuidade da salvación.
EVOSOUTROS ¿QUEN DICIDES QUE É?
e···············
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O NOSOTABOLEIRO

........................................................................................................................................................................................................................................................................................·....
Ola a tódolos os irimegos e irimegas.
¿Quen o ía dicir? Parece que foi
onte cando collémo-lo ramo en
Montemuíño e xa está aquí o
¡Perdoade!, pero coa emoc10n
. esqueceunos presentarnos. Sómo-los
veciños de Campo Lameiro, a xente
das tres asociacíóns xuvenís e culturais, O Outeiriño da Lamosa, O
Costado de Couso e Vintureira de
Parada, 9s responsables de preparar
este ano a Romaxe. Escrivímosvos
estas letras para vos dar algún"s recados.
O primeiro é convidarvos para o
segundo sábado deste mes, o 9 de
setembro. Convidarvos á Romaxe
de Crentes Galegos. Vai ser no
Coto de Penalba, ó pe da Pedra da
Serpe. ¿Que que pedra .é esta?
Mirade, ó noso concello, Campo
Lamciro, chámanlle a Capital galega
d, arte rupestre, pola cantidade de
grav dos que deixaron os nosos
antepasados (¡¡seica dous ou tres. mil
anos antes de Cristo!!) feitos nas
· pedras. E a Pedra da Serpe non é
mais ca un deses gravados. Hai que
ser sinceros, non é dos de mellar
calidade pero está nun sitio moi fermoso e estratéxico, desde ela poderedes ve-la Terra de Montes e ó río
Lerez achegarse a Pontevedra.
Algúns seguro que sabedes desto
máis ca nós, pero aínda ~sí tamén
témo-lo encargo de vos dicir de qué
vai a cousa este ano. Parece que con

día ...

esta Romaxe se lle pon fin ó Bienio
Irmandiño, dous anos de loita pola
galeguización
da
Igrexa.
Contáronnos ·que con esta iniciativa
se fixeron moitas causas; entre elas
unha enquisa na que quedou clariño
que a xente quere. a_misa en galega.
¡Ata hai. un libro no que aparecen os
resultados!
Ben, volvendo ó caso, a Romaxe
vai se-la f~sta final a ese traballo.
TérrÍolo todo moi preparadiño. Os
de Sargadelos fixéronnos un· medallón onde aparece o lema Os tempos
son chegados, no texto da misa traballou un equipo de xente a partir
dunha idea de Marica Campo,. (o~

Saraibas e máis un grupiño . do sitio
van tocar nela) e os do Bienio presentarán ali o seu manifesto. Se aínda
non o asinastes ali teréde-la oportunidade de facelo.
Tamén vos ternos que contar
cómo se organiza a cousa. A chegada vai ser coma sempre, ás 11 da
mañá. Xa ternos encargadas unhas
lambetadas para vos recibir. Logo, ás
12, vai se-la celebración da misa
(apúntanme por aquí que hai que ser
puntuais para que a cousa non se
alongue). Despois xa sabedes: comidiña compartida á sombra dos piñei ~
ros, festa coas actuacións da tarde e
para acabar, oración comunitaria.
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O NOSO.T ABOLEIRO
E
xa
nos
despedimos.
Deixámosvos mirando _o mapa para
que non vos perdades.
Xa sabedes. Coto de Penalba: Día
9 de setembro. Romaxe de Crentes
Galegas.Ali vos agardamas. Non nos
falledes;

Ferrol
A Coruña
Santiago
A Estrada
Caldas
Cuntis
Maraña

Unha aperta para todos.
Entrada obrigatoria
para tódolos vehículos

MAPA

SUR DE GALICIA
PONTEVEDRA-VIGO: O
punto de referencia é achegarse ata
Pontevedra. Ali ternos que atrevesala Ponte do Burgo, calle-la estrada
vella de Santiago. Ó pouca tempo
atopamos unha indicación ''Campo
Lameiro 17' 5". Callemos ·á man
dereita pola estrada P0-223.
OURENSE: Para a xente que
vén da cidade das Burgas a estrada
ideal é a N-541, a de Pontevedra.
Irnos por ela ata San Xurxo de Sacos
e ali xa topamos . un indicador.
SANTIAGO-CORUÑAFERROL: En Santiago callemos
dirección A Estrada, ó pouca de
pasar Pontevea tomamos dirección
Cuntis pala N-640. Cruzamos
Cuntis e xusto na saída callemos á
esquerda cara a Maraña-Campo
Lameiro. No semáforo de Maraña
apartades á esquerda e dende aí xa é
todo dereito.
LUGO: Pala estrada de Santiago
ata Guntín, á saída de Guntín callemos dirección Ourense.A uns 8 quilómetros tomáde-lo desvío que vai a
Montertoso, Antas de' Ulla, Lalin.
Unha vez en Lalín seguimos dirección Pontevedra . e saímos en
Cerdedo. A partir de aí ata San
Xurxo de Sacos e ali xa atopamos un
indicador.

Ourense
Lugo

Pontevedra
Vigo

BARBANZA:· Dirixídesvos a
Padrón e dende ali a Caldas de
Reís. No centro de Caldas calledes
á esquerda pala N-640 e ó pouca
torcedes á dereita dirección Moraña
e dende ali a Campo Lameiro.
VILAGARCÍA-0 GROVE:
Tendes que ü- a Caldas de Reis e
dende aí xa está contado.·

Distancias indicativas de
Campo Lameiro a· outros lugares de Galicia
NOIA: 59 km
FERROL: 150 km
RIVEIRA: 70 km
SANTIAGO: 45 km
VILAGARCÍA: 26 km
VIGO: 54 km
A CORUÑA: 127 km
A ESTRADA: 26 km
~ADEO: 218 km
· PONTEVEDRA: 20 km

LUGO: 124 km
OURENSE: 83 km
CALDAS DE REIS:
PADRÓN: 31 km

14 km

XXIII ROMAXE DE
CRENTES GALEGOS

OS TEMPOS SON CHEGADOS
Día: 9 de setembro, sábado.
LUGAR: COTO DE PENALBA,
CAMPO LAMEIRO.
HORARIO:
11 :00 h. Acollida
12:00 h. Celebración eucarística.
A misa irimega.
14:00 h. Xantar
16:00 h. Festa e actuacións
18:30 h. Oración comunitaria
19:00 h. Remate

e. . .. . . . .

Lidia e Valentina
Aquí estamos de novo despois do período estival e ¿como foi a cousa?O
tempo non axudou moito pero como di un amigo, é o tempo do país ....
Xa metidos en setembro o que non puxo o lombo ó sol xa pouco lle
queda porque, como di o saber popular, aí vén setembre e quen non ten capa
que tembre. Non é causa só do frío, que este ano foi abando, senón tamén do
que acurtaron os días que no serán de maío aínda o xastre corta o saío. e no serán
de agosto en canto a vella vaí ó harto. E ben certo é que os seráns de agosto
non dan ·xa para nada. Unha
cousiña, e xa comezamos
cos nasos discursos, para
aqueles que non esteades
moi familiarizados co termo
"serán"' recordámosvos que
non é sinónimo de "tarde"
castelán, é dicir período do
día que vai desde o xantar á
cea. N ós ternos unha
semántica máis rica para
dividi-lo día e aí está o
serán como "parte do día
que vai desde que comeza a
porse o sol ata que é noite".
Polo tanto non reproduzades frases tales como: Ás
catro do serán_. ... porque nin
en decembro é serán ás ·
catro "da tarde".
Ben, a nós fóisenos o
verán en vodas, ¡con V!, non
Pola uña ou polo pé, a saber de quen é.
por capricho serrón porque
vén de VOTUS latino, e xa sabedes que .no galega a ortografía é etimolóxica: v ou f latino = v galega e p ou b latinos ·= b galegas. A causa é algo
máis complicada pero para que teñades U:nha ideíña queda así resumido. Vede
algúns exemplos máis:
CAPITIA = cabeza, POPULUS~ pobo, ADVOCATUS = avogado,
VERITATEM = verdade, ESTEFANUS= Estevo,VOTUS = voda, etc, etc::.
En castelán engañáronse e agora xa non son quen de o daren amañado,
pero vós non fagades caso ós que din que no galega está todo do revés e só
queremos complicalo máis.
·
·
Non nos irnos meter en profundidades por se-lo primeiro ·día de "clase"
que. e as mentes están aínda moi espesas e as barrigas moi fartas.
¿Vos tamén fostes de vodas? Seguramente que algunha vos tocou, porque
a xente ~on para de casar (que non casarse, lembrade que o verbo en cuestión non é reflexivo: eu caso, ti casas, el casa .... E casa todo o mundo, guapos, feo , altas, baixas aínda que disque "a muller e a sardiña canto máis pequeniHa máis sabrosiña", e" a que ten capa e capelo nunca lle faltou mansebo" .. . A causa
é que "ata casar non parar e despois rabear" (¡xa vos advertimos doutra volta!).
E aínda. que "no casar e no emigrar non se debe aconsellar", os vellos din aquelo
de qu hai que mirar sempre de quéri vén senda ó rapaz ou rapaza en questión, porque" 011 nas unllas ou nos pés, has de tirar a quen es". ¿E ti? ¿A quen
tira ? ¡Ata máis ver!

_

..................

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Do presidente de Rusia
tanto che me ten a min
que o acento poñan en pútin
ou que lle chamen putín.
2. ·Anque a causa ben pensada
nesta noxenta ocasión
.ó acento ben lle acae
que o nome remate en ón.
3. Afúndenlle un submariño
na zona fría do xeo
anque non é o aparello
yelow -Beatles-, amarelo.
4. Varios centos de afogados
e o puto do presidente
nun balneario computa
durmir ben e comer quente.
5. Fríxido monstro do Kremlin
durante unha semana
cara ó sol se prostitúe
porque así lle vén en gana ..
6. Prás veces que sae o sol
para visita-los rusos
hai que cumprir co programa
e non me sexan ilusos.
7. Hoxe hai ordenadores
e coa técnica desfrutas
porque coa computadora
madrugas, e xa computas.
8. Chaman técnicos ingleses
filias son da Gan Betaña
e nin os deixan pasar
e non farán a fazaña.
9. Maior atención merecen
salvadores norogueses
que algo fan e non che levan
un Peñón comas os ingleses.
1O. -algunha muller protesta:
berra na televisión
adormecena os putinos
no cu cunha ünha inxección
11. O único que lles consola
e lles dá un pouco de luz
a este pobo disque ateo
face-lo sinal da cruz.
12. E tres ministros do Kremlim
seica queren demitir
don Putin di que é culpable
pero que non se vai ir.

