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EDITORIAL QUE OS VAS
COS DECIDAN EN PAZ Dous fac-

~ores están pechando toda esperanza de saída á 
cuestión vasca: a estratexia criminal de ETA 
- "canto peor, mellor" - e o visceralismo españolista 

do PP. 
Os crimes da banda armada deixaron en fóra de 

xogo o nacionalismo democrático: nese sentido 
cumpriron, quizais, un dos seus obxectivos máis 

inconfesables . 
Pero eses crimes 
dan tal cantidade 
de argumentos ó 
discurso máis 
.centralista, per
miten tal bom
bardeo en con
tra de calquera 
manif estación 
nacionalista, que 
mesmo se poden 
volver contra os 
seus prop10s 
votantes: non 
todos son inmu
nes ó espectácu
lo do sangue, 

nin a unha opinión pública que repugna m aiorita
riamente esa vía de terror. 

Pero a cuestión de fondo, agachada, soterrada, 
ocultada por inxentes cantidades de sangue, dolor, 
tertulias e ,editoriais, é que os vascos non poden 
decidir,. pacífica e librem ente, qué tipo de integra
ción queren con España e con Europa.Velaí a cues
tión, o argumento claro, incontestable, dun nacio
nalismo democrático: a necesidade, a urxencia de 
que sexan os vascos, tódolos vascos e vascas, os que 
decidan. 

Pero ese ámbito vasco de decisión, ese argu
mento pacífico e potente, que en condicións nor
mais sería m olesto, incómodo, letal para unha derei
ta centralista, vólvese por obra e gracia da violencia 
etarra, en palabras baleiras, desprovistas de toda 
forza, algo perfectamente controlable por Aznar e 
Mayor Oreja, algo facilmente demonizable, algo así 
como o discurso dos que asasinan ca tiro na caluga e os 
setts amigos. E ... fin do debate. Rematou o tempo da 
política. E comeza o tempo da policía. 

Recollemos neste número a palabra serea e ilu
minadora de sacerdote navarro R oberto Izal, coñe
cido por Irimia por ter participado na Festa do 
lume deste ano. É unha voz distinta, que nos chega 
de de o corazón do conflicto. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO BRINDE POLO MILE-
NIO Quero brindar este serán por Jim Keady, profe
sional do fútbol en norteamérica, que perdeu o seu tra
ballo como adestrador na ~niversidade de St.John, por
que se negou en redondo a levar indumentaria da marc~ 
Nike; como protesta polas prácticas laborais da coñecida 
multinacional de roupa deportiva. Brindo por Jim, quen . 
merece figurar nos libros de categuese - e non Kennedy 
como ,viña nun libro de relixión de non hai tantos anos-
' porque, xa sen traballo, decidiu comprobar se o seu 
aceno valente estaba xustificado ou era unha arroutada, e 
solicitou traballo nunha factoría subsidiaria de Nike. 
Quero agradecer a este ianqui valente que, como non lle 
deron traballo na factoría -chámalles parvos- marchou 
cun compañeiro a Indonesia, a compartir a pé de fábrica 
e de casoupa o estilo de vida, os costumes e a cultura dos 
traballadores das factorías que traballan para Nike, tratan
do de sobrevivir co seu mesmísimo salario. E brindo por
que nestes días Jim está contando ó mundo o que viu e 
viviu, e participará na Cerimonia ~e Apertura Alternativa 

á Olimpíada de Sidney, unha movida entrañable que 
denuncia a gran mentira, as inxustizas e colonialismos 
que se agachan detrás do evento olímpico. 
Moi oportuno todo isto, xusto agora que comezou a 
Cumbre do Milenio na ONU, na que 150 líderes plane
tarios debatirán ·sobre ónde recorcio irnos coa globaliza
ción de marras, con esta disolución de fronteiras -para os 
capitais, mercadorías e a información, non para as per
soas-, que está ágrandando o foxo entre ricos, que son 
cada vez menos, e pobres, cada vez máis, e máis cabrea
dos. 
Pero aquí non, ¡ca!, aquí non pintan nada eses 
profetas tolos, que Ghalisia vai ben e as nosas 
multinacionais son máis simpáticas e .non van a 
Indonesia nin á Taiwan. Aquí as traballadoras das 
microempresas subsidiarias de Zara, por dicir 
algo, traballan dez horas diarias a pé de máquina 
de coser por cincoenta e cinco mil pesetas ó mes. 
Aquí non hai deslocalíz ación da producción.Veña, home, 
nin falta que fai. Todo queda na casa. . 
Por iso neste .serán digo: ¡Saúde, compañeiro 
Keady! 
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A PALABRA 
Me 9, 38-48 

38Díxolle Xoán: 

Pois vimos un que botaba demos no 

teu nome e quixémosllo privar por

que non é dos nasos. 

39xesús contestoull~: 
Pois non llo privedes, porque ninguén 

que faga milagres no meu nome fala 

despois mal de min. 400 que non 

está contr_a nós, está con nosco. 

4 l Adema is, todo aquel que vos dea 

un vaso de auga por serdes seguido

res de Cristo, tende por seguro que 

non quedará sen recompensa. 

42E a quen escandalizase un destes · 

pequeniños que eren en min, éralle 

mellar que lle colgasen do pescozo 

unha pedra de muíño e o largasen ó 

mar. 43E se a túa man te fai caer, 

córtaa: máis che vale entrar toco na 

vi'éla ca ir parar coas dúas mans ó 

inferno, no lume que nunca se 

apaga. 45E se o teu pé te fai caer, 

córtao: mellar será que entres coxa. 

na vida ca ir dar cos dous pés no 

inferno. 47E se o teu olla te fai caer, 

arríncao: máis che vale entrar cego 

no Reino de Deus e non que te boten 

cos dous ollas no inferno, 48onde o · 

verme non marre nin o lume se 

apag_a. 

OECO 
Una aposta moi radical Bernardo García Cendán 

Resulta moi humano. Tamén a eles lles pasaba, por moi apóstolos que fosen. Se outros 

parecían te-lo mesmo poder ca eles ¿por que ían eles soporta-las esixencias da organiza

ción? Que ro dicir: se os laicos poden ir facendo o que lles estaba reservado ós curas ¿para 

que ser cura? Outra pregunta: se os que pertencen a o u tras relixións ou a o u tras confe

sións, ou mesmo andando por libre, tamén se poden salvar ¿para que termar dos manda

dos dunha lgrexa? Estas son as consecuencias funestas do pernicioso cancro do relativis

mo, dirían os defensores da organización. E poñerían remedio apli~ando a leí suprema que 

está ligada ó dogma : o dogma fíxose leí e a leí faise dogma. Queda determinado, dixeron, 

que fóra da igrexa non hai salvación, a non ser que por ignorancia non culpable non se 

chegase a coñece-la verdadeira igrexa. E xa está. A causa púxoa de moda estes días o 

cardeal Ratzinger. 

Xesús non respondeu dese xeito. Deixádeos, díxolles. Se buscan face-lo ben, os que non 

están contra . nós están da nasa parte. 

Eu entendo que a lgrexa é unha proposta de camiño para buscar unha vida plenamente 

satisfactoria. E as leis son as marcas dese camiño para facelo máis seguro. Pero ternos que 

descubrilo desde a nasa experiencia para convertela en convic_ción íntima. Se compartí-. 

· mo-lo ·naso, mesmo un vasiño de auga, con quen non o ten, poida que nos faga sentirnos 

máis felices. Nesta xeira de individualismo abafante que nos toca vivir, preocuparse polos 

demais, polo que é de todos, 

resulta un comportamento raro, 

pero, se cadra, faríanos máis feli

ces ca busca r avariciosamente o 

naso exclusivo proveito. En todo 

caso, é unha aposta que Xesús 

nos convida a facer. Unha aposta 

radical, por certo, porque isa de 

corta-la man ou o pé no caso de 

que nos_ impidan a xenerosidade, 

por moi. metafórico que· sexa, a 

min énche.me de arrepíos. Unha 

aposta que dific: ilmente encaixa 

nunha leí. 

XAGG 

A CLAVE Non me escandelicedes os máis sinxelos. Domingo 26° ordinario 

Hoxe irnos salienta-la clave literaria do evanxeo deste domingo. Aínda que poida resultar complicado, de cando en vez, compre 

entender cómo se foi compoñendo un evanxeo. E o deste domingo é un caso típico. 

Atopamos unha serie de logions (ditas) de Xesús que c;irculaban na tradición. Detéctanse dúas se.cuencias claras: o exorcista extrano 

(vv 38-43) e os avisos eneal do escándalo (vv. 45-48). De seu eran unidades independentes que, na transmisión da tradición, se foron 

xuntando por palabras encadeadas: no teu no me (vv .38.41 ), se te escandaliza (vv. 42.43.45) que fa cían máis doada a súa conserva

ción na memoria; Marcos utilizounas para facer nunha gran catequese de seguemento para os discípulos. 

Tamén compre entende-lo xeito de falar daquela cultura: escandalizar daquela entendíase respecto dos máis indefensos: era impe

dírlle-lo achegamento a Xesús: obstaculiza-lo anuncio ou a fe. Man, pé, olla son imaxes típicas que naquela cultura viñan significar 

respectivamente poder, actividade, e ambición. 

O resultado é o seguinte: Hai que evitar a toda costa poñer obstáculos ós máis sinxelos para achegarse a Xesús, sexa por prepoten

cia, sexa por acción planificada, sexa por ambición ... Sería imperdoable. 

º 'º"'º'º"'º 
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PREVl-LO LUME e non 

gastar na súa extinción como está a 

facerse é o obxectivo dun equipo de físi

cos das tres universidades galegas en 

colaboración co Inst ituto de Seguridade 

Nuclear da Academia Rusa, expertos na 

ch uvia contaminante despois do desas

tre de Chernob il. É un sistema que vai 

pred ici- lo lume vin tecatro ou trinta e 

seis ho ras antes de producirse e que 

seg undo os investigadores canta cun 

800/o de fia bilidade. Os autores deste 

invento están a recoller da tos sobre o 

lume nos últimos vinte anos e operará_n 

sobre as sete áreas climáticas dist intas 

nas que dividiron Ga licia para actuaren 

mellar. Na foto a autora desta iniciativa 

María Inmaculada Paz Andrade, 

Directora do Departamento de Física 

Aplicada de Santiago. 

UNHA CARGA EXCE-
SIVA para os escolares máis peque

nos non é só madrugar -~lgúns moi 

cedo no mundo rural- para iren á escola. 

Tamén o é cargar a maiores cunha 

mochila que pesa un 300/o do seu peso 

corporal: 11, 16 quilos .. . Máis da metade 

dos nasos pequenos van ser "esmaga

dos" cada mañá con peso de máis e isa 

xa está creando doenzas e males de 

costas en nenas, nenas e adolescentes 

OS MARIÑEIROS DO MORRAZO XA LEVAN 
DEZ MESES desesperados, sen traballo, agardando unha saída para voltar 

ó banco carario-sahariano .. . A subvencign que reciben non chega e non se dan 

adaptado a estaren sen facer nada en terra, cando algúns levan desde nenas no mar. 

As autoridades están a achantarse ós intereses económicos de Marrocos, o mesmo 

que aconteceu na Arxentina e no Pacífico Sur. Coma unha pinga de esperanza neste 

océano revolto, salientamos que; por fin, os 15 palangreiros de Muxía poden empre

gar esta arte para a quenlla. Na foto de Casal unha das manifestacións de pescado

res de Muxía reivindicand~ poder faenar ó peixe espada. 

O PRESIDENTE DA ARXENTINA, Fernando .de 1a Rua, na 

foto, visita Bueu a terra dos seus avós emigrantes, que o nomeou "filio adoptivo". Xa 

estivera ali nos 70. Elixido hai agora un ano, foi quen de devolver ó seu pobo a espe

ranza despois de anos de corrupción e privilexios para poucos. Agardamas que traia 

o clamor dos 300.000 galega e galegas que viven no seu país, moifos deles en situa

cións dramáticas e que están a reivindicar diante das nasas autoridades o que lles 

corresponde: pensións non contributivas, sanidade gratuita para os maiores de 65 

anos, un ha lei de nacionalide que acolla tamén a f illqs e· netos e un retorno digno a 

súa terra. 



Os Xogos olímpicos de Sydney dignifican 

a presencia de TIMOR neles. como 

o p·articipante número 130 ainda que 

sexa baixo bandeira olímpica. Pero nos 

esguemos aquí a súa bandeira de libera

ción despois de 23 anos de loita pala 

súa liberdade, que acadaron hai agora 

un ano. Iniciado o proceso de descoloni

zación de Portugal coa Revolución dos 

Caraveis, en Timor famén se crean parti

dos políticos, pero Indonesia co apoio de 

EEUU invadiu Timor deixando unha 

estela de marte e destrucción. Só a 

resistencia deste pobo mantivo a súa 

identidade ata que o 800/o votou pala 

independencia. 

Alfonso Blanco Torrado 

Cada vez hai máis MULLERES E HOMES XORDOS na 

nasa vida, por moitas razóns: a maior duración da vida, a contaminación acustica, 

lesións de todo tipo ... , e seguen a ser marxinadas en tódolos sectores porque todo 

está feito para aqueles que oímos ben, por exemplo os medios de comunicación. 

Desde aquí" ofrecemos un teléfono .gratuito de atención ás mulleres xordas: o 900-

152-152 onde informa de todo o relacionados con elas: aspectos xurídicos (matri

monio, laboral, malos tratos ... ), emprego, recursos sociais (casa de acollida, planifica-

. ción familiar, asociacionismo) ... É un servicio que i~forma as 24 horas de tódolos 

días. 

· Nas festas de San Froilán de Lugo que

remos ter un sinal de agarimo con 

XOSÉTRAPE-RO 
PARDO do que estamos a cele

bra-lo centenario do seu nacemento. 

Trapero creou un personaxe que segue 

sen faltar a estas festas Pelúdez, sempre 

acompañado pala súa dona Filomena e 

·o seu fil lo. Agora co maxín de Pepe de 

Cara, tódolos anos pode.mas gozar do 

seu humor e filosofía a través do xornal 

El Progreso do que ámbolos dous foron 

directores. Trapero naceu en 

Mondoñedo, estudiou no seminario a 

carreira completa de crego. Alá deu a 

coñecer, na súa revista Vallibria, os pri-

meiros versos de Díaz Castro. 

os 25 anos do fusilamento de HUMBERTO BAENA, un 21 de 

setembro de 1975, no Campo de Tiro do Manzanares, fannos lembra-los derradeiros 

condenados a marte da dictudura franquista. Este- militante do FRAP foi soterrado no 

cemiterio de Pereiró en Vigo e xunta tódolos anos ós seus parentes e amigos a carón 

da súa tumba como pode verse aquí na homenaxe do pasado ano. Foron 5 penas de 

marte despois dun expediente escuro e inxusto. 

e ······ ······ 
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POLITICA 

FACER PAÍS 

Hai uns cantos anos estaba moi de moda unha frase 
que deu mesmo pé ó manifesto que orixinou a coa
lición electoral Unidade Galega aló polo 79. Eran os 
anos da febre política da transición e quen máis quen 
menos aspiraba a "facer país", frase convertida logo no 
lema. "facermos xuntos un país". 

¿De que se trataba? Pois nada máis e nada menos ca 
de recuperar ou reforzar no seu caso os milleiros de 
vínculos e relacións que forman unha au.téntica socie
dade civil. A expresión quedou un tanto esquecida 
nos últimos anos, por máis que a idea que encerra ben 
senda cada vez máis precisa e rriesmo urxente. 

A sociedade tradicional galega envolvía a vida de 
cada cidadán nun amplo conxunto de normas, ritos e 
costumes perfectamente asimilados por todos. O tipo 
de sociedade que se foi desenvolvendo nas cidades, 
para estenderse logo a todo o país, foi rompendo con 

centos de pequenos 
equipos afeccionados sen 

un peso, mentres as 
institucións apoian ós 

mercaderes do balón 

esa dinámica e . os cidadáns tenden a pecharse en si 
mesmos, ou como moito a vivir dentro dun ámbito 
familiar cada vez máis pequeno e moitas veces· des
tructurado. 

Os cambios económicos e sociais que nos aportou 
e impuxo o mundo de hoxe abrigan a romper con 
moitos dos vínculos do tecido social tradicional. Pero 
o home, o cidadán, animal social en definitiva, necesi
ta unhas pautas para saber situarse fronte ós seus veci
ño, non sempre tan próximos. 

Organizacións veciñais, culturais, deportivas, reli
xiosas ou polític_as aspiran a encher ese baleiro. Pero o 
seu grao de implantación segue senda moi reducido e 
o vínculo de socialización que ofrecen son a miúdo 
moi febles. 

Un país con garantías de futuro precisa, sen embar
go, un conxunto de cidadáns ben conscientes do seu 
propio valor individual e ben integrados no seu con-

Tintxu 

torno. As institucións públicas deberían ter dentro dos 
seus obxectivos prioritarios favorecer este tipo de 
evolución. 

Sen embargo non está sucedendo así. Mentres cal
quera asociación cultural, veciñal ou deportiva vive 
nunha absoluta penuria de medios e polo esforzo non 
recoñecido dun puñado de sacrificados militantes, as 
institucións adoitan botar pola fiestra mill6ns en acti
vidades que esas entidades poderían organizar moito 
mellar. Así está sucedendo coas mil e unha festas 
(g)astronómicas, nas que cada fin de semana se derro
chan millóns. 

O mesmo se pode dicir do deporte: centos de 
pequenos equir.os de afeccionados que non teñen un 
peso, mentres as institucións prestan instalacións e 
apoios pubhcitarios ós mercaderes do balón; das festas 
das cidades e vilas máis importantes, nas que os · res
pectivos concellos, aliados cos promotores de turno, 
integran no programa ou,tros tantos capítulos da xira 
comercial do artista da citada compañía. 

A causa chega mesmo ás festas das aldeas, palas que 
pasan os artistas que están no circuíto, para face-lo seu 
número <liante dos · veciños do lugar (case todos de 
idade máis ca madura) e dos parentes que pasan as 
vacacións con eles. Uns e outros seguramente o pasa
rían moito mellar cun par de grupos de gaiteiros, que 
custarían dez veces menos cá orquestra de postín. Pero 
o sistema impón a verbena coa orquestra de marras. 



HORIZONTE 
UNIVERSAL Victorino Pérez Prieto 

OUTRA CONTRADICTORIA BEATIFICACIÓN PAPAL 
O papa Xoán Paulo 11 beatificou o pasado 3 de setembro en Roma a dous dos seus 

predecesores: · os papas Xoán XXIII .e Pío IX. Dous pontífices ben diferentes: tolerancia e 
apertura, fronte a autOritarismo e cerrazón. 

Xoán XXIII, "o bo papa como xefes dos estados pontificios, a 
Xoán" rnaior rexión de Italia. Pío IX foi pre~ 

Poucós católicos que · teñan máis 
de 30 ou 40 anos descoñecerán a 

. figura de Xoán XXIII (papa entre 
1958-1963), o "bo papa Xoán" que 
quixo que a Igrexa "abrira as súas 
fiestras ó mundo" e convoco u o máis 
innovador dos concilios da historia 
moderna da Igrexa, o primeiro ecu
ménico desde o Concilio de Trento 
(1545-1563) e seguramente o pri
me1ro Concilio verdadeiramente 
ecuménico da historia da Igrexa. 
Xoán XXIII representa a vontade 
renovadora da Igrexa, o desexo de 
afrontar honradamente os retos do 
século XX e "poñerse ó día" (aggior
namento) -no tren da historia, que a 

¿Pode Wojtyla 
lamenta-la 

intol.erancia do 
pasado e santificar 

hoxe ó papa máis 
intolerante? 

Igrexa xa perdera. 
Ademais, o Papa Xoán XXIII, co 

seu talante de home bo, aberto ós 
"gozos e as espe.ranzas, as ledicias e as 
tristuras" donoso tempe, como pedi
ría o Vaticano II, escribiu memorables 
encíclicas como a "Patem in terris ". 

Pío IX, un personaxe c'ontro
vertido 

Ben diferente é o caso de Pío IX, 
cen anos antes (foi papa entre 1846-
1878.) . Eran os tempos nos que os 
papas aínda exercía o poder temporal 

cisamente o último "rei pontificio'', 
chegando · a mandar executar dous 
patriotas italianos, que caeran baixo a 
súa xurisdicción "pontificia". ]ose Mª 
González Ruíz lembraba recente
mente a aclamación "¡Viva o Papa rei! 
¡Viva o Papa rei!", que aínda lles fací
an berrar nos seus anos mozos, que era 
"algo así coma unha parte case esen
cial do Credo católico". Pero hai máis. 
O padre Martina, xesuíta e valioso his
toriador da Igrexa, comenta como 
este papa elevou á púrpura cardinalicia · 
a monseñor Matteucci, un prelado 
"dunha inmoralidade moi coñecida 
en toda Roma". De feito a xuízo de 
historiadores e m:esmo de eclesiásticos 
de valía recoñecida, Pío IX foi un per
sonaxe autoritario e controvertido. E 
por iso moítos preguntámonos con 
González Ruíz: "¿Pode Wojtyla 
lamentarse dos métodos de intoleran
cia do pasado, e propor hoxe como 
e:Xemplo un modelo emblemático dos 
trasnoitados métodos de intoleran-

. ?" Cla. 

Na súa coñecida encíclica 
"SyUabus", ben diferente da anterior 
citada de Xoán XXIII condena erros 
tales como que "os fillos da Igrexa 
discutan entre si sobre a compatibili
dade do reino temporal [o poder 
papal nos estados pontificios] co espi
ritual"; e repite o que xa dixera 
Gregario XVI: "A liberdade relixiosá 
é un delirio da mente". 

¿O prezo . que hai que pagar 
pola beatificación do ·papa do 
Concilio? 

A prestixiosa Revista 
Internacional de Teoloxía 

"Concílium" manifestou que "A bea
tificación .de Pío IX causaría un dano 
considerable á Igrexa católica", parti
cularmente polo antiecumenismo do 
pontífice, sobre todo en relación cos 
xudeus. O Consello Editorial da 
revista manifestou que "Pío IX opú
xose máis ca ningún papa a tódolos 
movementos inteleétuais e culturais 
que eran favorables.. á Reforma. 
Opúxose especialmente á liberdade 
de conciencia ... Baixo a súa xefatura 
desenvolveuse , na Igrexa un sistema 
absolutista". Firman entre outros J.B. 
Metz, E. Schillebeeckx. H. Küng e J. 
Sobrino. 

e············ 
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CRONICA 
DA XXIII ROMAXE Fernando de Llano 

ÓS ,OLLOS DO D~BUTANTE 
CRONICA DA MINA PRIMEIRA ROMAXE ·· 

O ramo, entregado ós de Allariz, foi boa 
mostra da xenerosidade e fartura dos 
organizadores de este ano. 

Ola, chámome Fer, son animador 
no Centro :Xuveriil Abeiro dos 
Salesianos da Ooruña e por primeira 
vez participei este ano na Romaxe de 
Crentes Galegas. Podo dicir que 
nunca vira e vivira nada semellante. 
Quedei abraiado, 

A acollida con pan, queixo e mel. 
A cantidade de xente, máis de 6000, 
que ían celebr~-la súa Eucaristía, a 
Misa Irimega, unha misa sinxela, cun 
gran significado, a misa dos labregos, 
dos mariñeiros, dos pais e nais, dos 
avós cos seus netos, a misa de Galicia. 
A Festa da Liturxia Galega. 

Como "Os Tempos son chegados" 
o casamento de Galicia e o Pobo 
Galega erviu para festexa-la unión 
agrada de dous noivos, que durante 

mil d anos de hi toria e, a pesares 
de mogollón de atrancos, viviron un 
romane , e que que~an expresar e 
ela-lo eu an1or diante de Deus e da . 

Lameiro, uns dos primeiros asenta- O tempo de xantar e de festa deu 

mentas dos nasos devanceiros. paso a un ambiente de galeguidade 

Saraibas puxo os cantós axudados 
por un .grupo de pandereteiras que 
animaban a comunidade a vivir 'acti
vamente a festa da Eucaristía. Gracias 
a eles, ós locutores e ó celebrante 
cantamos, bailamos e oramos xuntos, 
como comunidade que sen coñecer
nos todos nos sentiamos unidos pala 
nasa Terra, a nasa Fala e a nasa 
Crenza. 

A comuñón en cestas e cuneos, os 
tres '~Berros Secos" que apoiaron o~ 
compromisos, o canto do Magnificat, 
a entrega. de toda a xente, baixo ·unha 
calor impresionante, que facía posible 
a Romaxe, a ledicia dunha comuni
dade que se sentía galega e, por iso 
mesmo, solidaria con tódolos pobos 
da Terra, axudoume a ve-la sinxeleza 
e riqueza das xentes do noso país, a· 
experimenta-la fraternidade, que 
moitas veces vese reducida ó grupo 
de .amigos, axudoume a quererlle 
máis ó galega, defendelo, e a recupe
ra-la ~ña identidade de crente gale
ga. 

no que se disfrutou da paisaxe, fixé

ronse novas amizades, coñeceuse un 

pouco máis a problemática do po~o 

-sen conecernos, 
todos nos.· 

sentiamos unidos 
pola nosa Terra, 

a nosa Fa.la e a 
nosa Crenza 

saharauí e doutros pobos oprimidos 

gracias ós pastos de información ... 

Supoño que esta será a miña primei

ra Romaxe das moitas que vivirei, 

porque o. segundo sábado de setem

bro queda reservado para celebra-la 

Festa · de Galicia coa súa Liturxia 

tamén realmente galega. Despídome 

dándolle as gracias ós que me invita

ron. 

Comunidade presente en Campo A voda entre Galicia e o seu pobo foi o momemto álxido da celebración. 



Celia e Loli, irimegas coruñesas 

baile. Sabemos que non é <loado 
atopa-los espacios axeitados pero hai 
que telo moi en conta. 

Leuse o Manife;to do Bienio 
Irmandiño que remataba os dous 
anos da súa primeira andaina, e as 
nosas xentes, tanto no "Berro Seco" 
coma logo na recollida de sinaturas a 
prol dunha Igrexa que celebre con 
normalidade no idioma que nos é 
propi?, sumáronse con entusiasmo 
convencidos de que "OS TEMPOS 
SON c ·HEGADOS ·ós TEM

PLOS". 

O sol, protagonista da xornada, non impediu que os asistentes saísen a bail·a-lo 

A "Oración da Tardiña" sinxela e 
sentida deu remate ó día grande dos 
Crentes galegas e en galego? e xa 
agardamas con ilusión a vindeira 
Romaxe na f ermosísima vil a de 
ALLARIZ, desexando que sexa a 
máis sentida e marque o tempo do 
comezo dos resultados do noso 
Bienio Irmandiño. 

Rebola-bola ' 

Con máis calor do agardado, unha 

vez máis, e iJ.Cª van aló :xx_m xuntá
monos no Castro de Penalba un 
mundo de xente para celebrar que 
"OS TEMPOS SON CHEGA
DOS". 

Como din os nosos 
paisanos ... había moita familia. Moita, 
moitísima xente, pensamos que máis 
ca nunca. En fin, moita calor huma~a 
e moita calor ambiental. 

A acollida entrañable, coma sem
pre, con pan, queixo e mel, os encon
tros cos amigos e coñecidos ledos e 
reconfortantes e a CELEBRACIÓN 
(un chisco demorada por problemas 
técnicos), fermosa, ben levada, amena 
e sinxela. Houbo, como dixo o Xabi, 
moitos que colaboraron para que así 
fose. A banda de música, as cantareiras, 
os gaiteiros, os locutores, os "noivos", 
o crego que é mozo (o meu can pillou 
unha mosca) e Saraibas que encheron 
de emoción o ambiente xa coa súa 
primeira canción: UNHA TERRA
UN POBO-UNHA FALA. 

En fin, que a VODA DE GALI

CIA CO SEU POBO foi cumprida

mente celebrada. 

Botouse a faltar unha sombriña no 

lugar mesmo da Celebración para 

esta.r máis xuntos compartindo o 

momento, as respostas, os cansos, o 

¡Viva a XXIV Romaxe de Crentes 
Galegas! 

E O ARNOIA PASOU CAN
TANDO ... 

O celebrante, Álvaro Barros, deixou boa mostra de que o relevo xeracional está 
garantizado. 

e············ 
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O naso pobo está de loito. Loito por tódolos mortos que se nos acumulan en diversas 
circunstancias. Talmente parece que desta sociedade se fixo dona a violencia, ben sexa 
. doméstica, contra os inmigrantes, en guerras onde a maioría dos mortos son civiles 

(Kosovo-OTAN), a abundancia do mundo rico á canta da miseria do mundo pobre (que é 
a violencia que máis martes produce) ... Pero nesta ocasión voume 

Rodolfo lzal na festa do lume deste ano. 

Basta xa 
O exceso de sangue derramada 

nestes días pasados é, ós olios de 
todos, indignante. Tanto máis canto, 
cada novo e violento sobresalto, se 
produce unhas horas despois do 
anterior. Eu tamén quera berrar 
"Basta xa" ante tanta marte irracio
nal, ante tanta violencia que sufrimos 
tódolos sectores deste ancestral pobo. 
Igual que a utilización da violencia 
non é monopolio de ninguén, tam
pouco o é o sufrimento. Todos sufri
mos nesta dinámica, todos marremos 
un pouco nestas martes. 

Vaia, pois, o meu acompañamento 
na súa dor e a rniña solidariedade a . 
familiares e amigos de tódalas vícti
mas, das máis recentes e ·de tódalas 
que a súa dor vén amoreando o 
malestar e a fartura de Euskal Herria. 
Dóenme tódalas víctimas. 

E é nec sario resalta-lo de "tódalas 
víctimas" porque a fin da violencia e 
o po te~ior involucrarse na tarefa da 

referirá violencia política. 

construcción da paz compétenos e 
atínxenos a todos; pero, sobre todo, 
porque tan seres humanos, enganados 
ou non, són o · subteniente de 
Berriozar, como o empresario de 
Z umaia, coma os catro membros de 
ETA de Bilbao, como tódolos faleci
dos neste longo e complicado con
flicto. Poderá dicirse que a diferencia 
está en· que o empresario e o subte
niente foron asasinados, como o 
foron o longo_ resto de víctimas de
ETA, como tamén foron asasinados 
non hai . moito Josu Zabala 
(Basajuan) ou José Luis Geresta, atri
buídos ás Forzas de Seguridade do 
Estado, e os seus familiares non teñen 
nin o consola ·da verdade sobre o seu 
falecemento. E asasinados foron 
Ricardo García Pellefero ·e Aniano 
Jiménez Santos en Montejurra 76 

Tódos sufrimos 
nesta dinámica, 

todos morremos 
un pouco nestas 

mortes 

con implicación do aparato de 

Estado, Manuel Fraga á cabeza, e nes

tes días negouselles ós familiares a 

indemnización como víctimas do 

terrorismo, mentres se condecoraba a 

un compoñente do grupo que pre

parou estes dous asasinatos, como se 

condecorou e ascendeu no seu día, 

estando xa acusado, ó hoxe condena- . 

do Galindo. 

Unha obriga histórica: a fin da 
violencia· 

E sigamos sumando despropósitos: 
hai outras moitas víctimas que non 
faleceron, pero que viran truncada 
ou trastornada a súa vida por causa da 
violencia, dun ou doutro lado, que 
asola a nosa terra: tantos secuestrados 
ou feridos en atentados; tantos obri
gaqos a pagar un imposto que non 
lles corresponde; os que sofren a 
ameaza~ a extorsión e os cócteles 
molotov; tantos mozos detidos e tor
turados e despois liberados sen car
gos, incluso encadeados inxustamen
te; tantos que teñen que percorrer 
centos e ata miles de quilómetros 
p·ara, quizá, ver un pouco un familiar 
ou un amigo; ou os que cumpren 
máis cadea ca a condena que lles 
impuxeron; ou o meu veciño que 
recibiu un pelotazo sen ter participa
do en nada e do que nunca se repu
xo; ou tódolos que fornas e somos 
(hoxe tamén) perseguidos policial
mente e por diversos poderes por 
defende-las nasas ideas sen máis 
armas có pensamento e a denuncia 
pública ... Basta xa de tanta violencia. 
Témo-la o briga histórica, moral e 
humana de pór fin a todo tipo de 
violencia. Fraco favor lles facemos á 
paz el ou á construcción do noso 
pobo-cultura se protestamos e loita
mos só contra a violencia do outro 
sen pór fin á propia. lso · é querer 
apaga-lo lume con gasolina. 

Polo tanto urxe traballar por solu
cións, porpoñer solucións, contribuír 
con solucións a este longo conflicto 
que non deixou de pingar sangue nos 
dous últimos tercios deste século ou, 
quizais, poderiamos remitirnos á 



Primeira Guerra Carlista hai xa máis 
de século e medio, ou ata o ano 
1512 .. . Non se pode facer borrón e 
conta nova coma se nada sucedese, é 
necesario e urxente ataca-las causas 
do coriflicto, elimina-la raíz do mal 
para que esta árbore poida dar froitos . 
E este traballo correspóndenos a· toda· 

a sociedade, pero moi ·especialmente 
ós profesionais da política: ¡Déixense 
de tanta declaración e póñanse a tra
hallar! Farán falla grandes doses de 
xenerosidade, de paciencia, de aper
tura ó outro, grandes esforzos por 
entende-las razóns que non sexan as 

propias e por supera-la amargura e o 
sempre fatídico desexo de vinganza. 
Fará falla magnanimidade para o per
dón e a superación da dor, honradez 
e máis capacidade nos dirixentes, 
veracidade nos grandes medios que 
máis ca comunicar intoxican, ¡farán 

falta tantas causas ... ! Pero o máis 

loitar só contra 
a violencia do 

outro sen pór 
fin á propia é 

apaga-lo lume 
con gasolina 

urxente e necesario é poñer fin ó · 

exercicio da violencia e sentar a dia

logar en busca de solucións reais e 
duradeiras. Poñer fin ó exercicio da 

violencia é que ETA deixe de actuar: 
sen atentados, sen asasinatos, ·nin 

extorsións, nin ameazas, nin kale 
borroka; tregua total e definitiva. 
Poñer fin á violencia é que o gober

no español e tódolos poderes deixen 

de actuar con métodos violentos: sen 

a?asinatos encubertas, sen torturas, 

sen dispersións, sen fustrigacións, sen 

persecucións por cuestión de ideas; 

medidas políticas para poñer fin ó 
conflicto. 

Rodolfo Iza/ Elorz (sacerdote) 

Rodo lfo lza l na festa do lume deste ano. 

O diálogo imprescindible 
Non se poden esmaga-los dereitos 

dunhas persoas coa excusa de garan
ti-los dos demais. 

Para buscar solucións reais e dura
deiras é preciso sentarse a dialogar. 
Negarse a dialogaré avogar pola con
tinuación da vixencia. Nas últimas 
décadas foi a forma de soluciona-los 
conflictos por tódolos confíns da 
Terra; onde non se impón o diálogo 
segue im.Perando a violencia. E 
cando falamos de diálogo · estamos 
pedindo que se dea ·entre Goberno 
español e ETA, entre tódolos partidos 
políticos sen exclusións de ningún 
tipo~ entre tódalas forzas sociais e 
entre a sociedade en xeral. Uns máis 
e outros menos; pero todos somos 
víctimas e todos ternos algo de cul
paoilidade. Nin podo deixa-la solu
ción en mans de outro.s, nin podo 
pretender solucionar este conflicto 
eu só. O acordo de Lizarra-Garazi 
(nunca se chamo u (de Estella() con
tén unha declaración de principios 
básicos, acorde cos Dereitos 
Humanos e cos Dereitos dos Pobos; 
falta que este acordo se socialice, que 
os asinantes expliquen con claridade 
a súa conveniencia e se traballe pola 

consecución dos cinco puntos. 
Lizarra-Garazi opta por operar poli
ticamente · dunha forma que non 

tódolos compoñentes respectaron; 
falta que se _respecte este acordo e 
tódolos asinantes se opoñan á utiliza
ción da vi;lencia, xa sexa de alta ou 

de baixa intensidade. Pero Lizarra
Garazi foi tamén un punto de encon-

. tro de diversas opcións políticas e 

sociais de moi distinta índole como 
non se tiña dado, polo menos, nos 
últimos 25 anos; falta que os que 
tanto demonizaron e atacaron este 

punto de encontro accedan a buscar 
solucións políticas e dialogadas sen 

excluír ninguén e deixando atrás o 
obstinado inmobilismo do que ata 

agora fixeron gala. 
Sea Lizarra-Garazi ou chámese 

doutra forma, ternos que buscar pun

tos de encontro e mesas de diálogo 

onde tódalas ideas e propostas poidan 
ser debatidas e · onde tódala·s opcións 

teñan cabida sen exclusións apriorís
ticas nin prepotencias impositivas, co 

meirande dos respectos ás culturas e 

ós Dereitos dos Pobos e a súa histo

ria. Démoslle unha oportunidade ó 

diálogo, debémoslla a tódolos faleci
dos dun e doutro lado. 

e············ 
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MUIÑEIRAS E MUIÑEIROS 
Fun unha noite ó muíño 

e non fun para moer; · 
fun Jalar coa muiñeíra, 
non me quixo conocer. 

As nasas avoas e os nosós avós gozan falando do 
muíño: parrafeas, cantos, bailes, amores ... Foi . durante 
séculas unha construcción adxectiva ou auxiliar fun
damental, pois sen ela non se podía moe-lo gran para 
face-lo pan. Referímonos, claro está, ós muíños 
hidráulicos. E fago esta aclaración, porque na década 
dos anos setenta (vai para algo máis de trinta anos), 
aínda tiven a oportunidade de ver moer millo con 
muíños de man (igualiños ós que aparecen nos cas
tros), e non foi no "cabo do mundo", senón pegadiño 
á boa vila de Pontevedra, na parroquia de. Campañó. 
Gustaríame que se conservase algún destes vellos mui
ñiño en calquera dos nasos museos, para que o pui
d n coñece-las xentes novas. 

Interior dun muíño de Noia (ano 1881 ). 

MOER É DIVERTIRSE 

Podían ser (prefiro falar en pasado, pois aínda que 
traballen algúns, a situación actual é moi distinta á de 
hai non máis de vinte anos), de "maquía" ou dos veci

ño . Nos primeiros, que eran propiedade dunha única 
ca a, cobrábase por moer: en gran, en fariña ou en car
ta (a í todos en xeral nas últimas décadas). Había xa 
unha persoa fixa, que tanto podía ser home como 

muller, que se encargaba de que traballase ben o 

muíño, de bota-lo gran na mdega, de apaña-la fariña 
no tr:emiñado, de atemperalo para que maese máis ou 
menos mudo, de picalo cando o precisaba, etc. Estes 
muínos adoitaban estar en sitios que había auga abon
da para poder traballar todo o ano (agás nas enchentas 
do inverno), por eso era no verán cando c9ntaban con 
máis clientela, que viña ás veces mesmo de moi lomee. 

Estes ·eran os muíños ós que todos querían ir, por
que neles xuntábanse varias persoas que tiñan que 
agardar vez para moer, poµendo botar ata horas sen 
facer nada,· aproveitando entón o tempo para murmu
rar, falar de amores (xa facían por ·atoparse "por casua
lidade"), e mesmo botar unhas ·Cantigas cando o abu
rrimento era moitó e o tempo non daba pasado: 

Muiñeira abrancuxada 
de tanto andar coa fariña, 
eu ben sei dun rapacíño 
que te pon coloradiña. 

O muíño troula, troula, 
bota fariña da roda, 
a meiga da muiñeíra 
ten un andar que namora. 

O muíño moe, moe, 
a fariña vai na moa; 
a filla do muiñeíro 
antramentres se namora 

. Tense dito que a muiñeira naceu nestes muíños e 
que por eso leva tal nome, que se bailaba acompañada 
do monóto~o son do trouqueleteo da capa contra o 
pé. Non o sei certamen te, pero teño as miñas dúbidas 
sobre o particular. 

Nos segundos, é dicir, nos muíños que eran propie
dade de varios veciños -que podían chegar a ser 
todos dunha aldea-, era moi diferente, pois cada 
quen ía cando lle tocaba, de noite ou de día alternati
vamente. Non había encontros nin xuntanzas, pois 
cando un chegaba co saco de gran ó lombo, o outro 
( ou a outra) marchaba co seu da fariña. Como moito, 
podía pasar que un tive.se que agardar un pouco para 
que rematese o outro. Ó bota-lo gran podíase deixar 



só (así queda cando era de noite), ou aproveítar para 
traballar nalgunha leira ou andar co gando nas corti
ñas. O temp_o que lle correspondía a cada casa repar
tíase ó face-las partillas entre. os herdeiros, o mesmo 
que as demais propiedades. 

Os de "maquía" arranxábaos o dono cando facía 
falta; pero nos de veciños tiñan que poñerse de acor
do, ou segundo constase nas escrituras, pois nalgún 
caso había casas que tiñan dereito de moer, pero non 
de colaborar cando había que facer algún arranxo. O 
normal era que houbese unha persoa que se encarga
ba de picalo, sen talo ben cando botaba fóra do "ovo." 
ou da "rá", amañarlle o rodicio, limpa-la presa, etc 
recibindo como pago por este traballo unha cantidade 
de gran ó ano de cada un dos que moían. Estes "muí
ños das regueiras", como lle adoitan chamar nalgúns 
sitios para difürencialos dos que están en ríos de máis 
caudal, poucos eran os que dispoñíart de auga sufi
ciente para traballar no verán, polo que había que acu
.dir ós de pagar. 

Outra característica que ·os diferenciaba dos de · 
maquía, era que moitos <lestes contaban con dúas 
pedras, dedicando unha a moer trigo (muíño albefro), 
que non desfai tanto o relón, polo que a fariña sae 
branca e non moura como nos outros. 

DE PRESA E DE POZO 

No tocante á auga, poden ser de presa, cando se 
desvía directamente dun río ou regueiro, ou de pozo, 
se é pouca e hai que agardar a que se xunte para que 
así saia con forza. Pero os máis correntes sempre foron 
os pnme1ros. 

Poucos son os que aínda moen, e os que quedan 
fano unicamente en días moi contados. Dá lástima ve
las súas ruínas entre as árbores e cubertas de silvas, 
como. querendo agardar por outros _ tempos e por 
outras xentes que saiban comprender, como antano os 
nosos devanceiros, a voz rouca das pedras e o son da 
auga ó facer anda-lo rodicio. 

Os muiñeiros e as muiñeiras de antano, o mesmo ca 
outros moit9s traballadores, tamén se sentían orgullo
sos do seu oficio, deixando constancia del na tampa da 
sepultu~a, para que os identificasen polo que foran en 
vida e non polo nome e apelidos, como aínda se pode 

Clodio González Pérez 
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Tampa dun muiñeiro coruñés (1466). O cordón que rodea o rodi
cio indica que era devoto de San Francisco. (Debuxo de A. Erias) 

ver no cemiterio de .N oia e en varias laudas da antiga 

igrexa dos franciscanos da Coruña. No primeiro caso 

o seu símbolo puidera se-la segorella (peza metálica 

que terma da capa), e no segundo, o rodicio que move 

a auga e fai anda-lo muíño. 

Popularmente non tiñan moi boa sorra os muiñei

ros e as muiñeiras de maquía, porque .algúns cobraban 

máis gran ou fariña do que lle correspondía, que é ó 

que se refire a seguinte cantiga, que tanto se pode apli

car ós homes como ás mulleres: 

Non quera ser muiñeiro 

nin barrer no tremiñado, 

porque din que no outro mundo 

piden cantas do roubado. _ ........... . 
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150NÚMEROS 
DA FOLLA INTERPARROQUIAL TAMBO 

u d ./ no ' -
e o mercedario diocesano Manuel 

Villar, párroco de San Xoán. Era o 

morrer da Folla Parroquial Poio, para 

de Lérez, de Pontevedra; Santo André 

de Lourizán,de Pontevedra; San· 

Xulián de Marín, San Gregario de 

Raxó, en Poio; San Miguel de Lores, 

Santa María de Simes e Santa Baia de 

Dena, as tres de Meaño, e Santa 

María Adigna-Portonovo de 

Sanxenxo. 

Entre tódalas parroquias sairía 

unha tirada inicial de 6.800 exempla

res, que se repartirían gratuitamente 

por tódolos fogares de cada unha das 

devanditas parroquias. 

No mes de San Xoán saía o nº 150 

da Folla interparroquial Tambo . 

Na ida hai dezaoito anos, aló no 

1 83, tiña xa daquela catro anos: era 

a Folla das dúas parroquias de Poio 

(Divino Salvador e San Xoán), con 

moi boa aceptación polos párrocos 

da bisbarra de Pontevedra. O que os 

motivaron para sacar adiante unha 

publicación semellante, coma pasto

ral · de conxunto, para as súas parro

qmas. 

. nace-la Folla Interparoquial Tambo. 

No número dicíase que Tambo 
nacía "con espírito de servicio", e 

tamén que "quería ser ~ehículo de 

unión" entre as familias das parro

quias que a ían recibir e que quería 

axudar a "afondar no noso compor

tarnento humano e cristián, dende o 

noso ser específico galego". 

Chegara o momento de cumrpi-la 

pasaxe evanxélica: o gran de trigo 

que morre na terra para dar máis 

froito. Así o entenderon Vicente 

Cerdeiriña, párroco de San Salvador, 

Varias reunións na rectoral de San 

Salvador de Poio das que saíu por un 

lado o nome da nova publicación, 

Tambo, en referencia á pequena illa 

que hai no medio · da Ría de 

Pontevedra, cara á que miran varias 

,parroquias fundantes desta nova folla, 

e polo outro a aabeceira. Decidiuse 

que levaría na portada o mapa da Ría 

de Pontevedra, coa illa de Tambo, e os 

nomes das parroquias nas que se ía 

repartir: Divino Salvador de Poio e 

San Xoán de Poio, Divino Salvador 

Confec~ionaríase na parroquial do 

Divino Salvador de Poio a parte 

común, a máis extensa, deixando 

unha parte particular a cubrir con 

novas de cada parroquia. 

Ó longo de todos estes anos 150 

veces entrou Tambo en cada fogar, 

sendo xa unha vella amiga de cada 

familia que a acolle, pois cando falta 

de seguida acoden á parroqma en 

busca dela. 
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BIBLIA POPUI A.R 
GALEGA (B·PG 116) 

ELÍAS, O SOLITARIO 
1 Reis 17 

1 Elias o texbita, de Tixbé de Gal~ad, díxolle a Acab: -
"Pola vida do Señor, Deus de Israel, a quen sirvo! Non . 
caerá orballo nin chuvia estes anos, se eu non o 
mando". 1 

Elías vén da outra parte do Xordán e desafía ó impío reí 
Acab, e no fondo á raíña Iez abel, estranxeira e idólatra, a un 
~ombate por culpa da auga. E agora manda lavé: 

2 Despois veulle esta palabra do Señor: 3 - "Vaite de 
aquí cara ó nacente e escóndete no torrente Carit, que 
está do outro lado do Xordán. 4 Do regato beberás, e eu 
mandarei corvos que che leven ali de .comer" .2 5 Elias 
fixo o que lle mandaba o Señor, e foi vivir onda o 
torrente Carit, do outro lado do Xordán. 6 Os corvos 
levábanlle ali pan pola mañá e carne pola tarde. E bebía 
do regato. 

Pasan poucos días e o regato seca, pois levaba moitísimo tempo 
sen chover. Entón, o Señor manda o profeta onda unha viúva 
de Sarepta, pequena cidade da costa fenicia de onde procede a 
impía raíi1.a Iez abel. Esta viúva ha manter ó profeta. Váille pro
curar auga pero o profeta pídelle tamén pan: 

12 Ela díxolle: -"Pola vida do Señor, teu Deus, 
que non teño pan ningún. Quédame só na tina 
unha presa de fariña e unha_ pinga de aceite na 
aceiteira. Ves que estou apañando guizos. Irei pre
paralo para min e para o meu fillo. Comerémolo 
e despois teremos que morrer". 

Relato popular no que ·a fe da viúva se pon a proba, 
obedecendo a Elías que lle manda preparar antes a 
comida para el cá do seu fillo e o dela. 

15 Foi ela face-lo que. Elias lle dixera. E comeu 
el, ela e o seu fillo , moito tempo 16 sen que se 
acabase a fariña da tina nin mermase o aceite n·a 
aceiteira, como dixera o Señor por medio de 
Elias. 

Mórrelle o fillo á viúva, quen inculpa ó "home de 
Deusm. 

Xosé Chao Rego 

1 Sorprende a presentación tan sobria 
·do profeta, sobre todo tendo en conta que 
é un dos personaxe máis invocados na 
Biblia, do que existen lendas sobre a súa 
próxima volta. Pero aquí non hai máis 
protagonista cá auga e o seu ·dador, lavé, 
contra o que os cananeos agardan que 
Baal os remedie dunha seca que arruína 
a agricultura. 

2 Parece que non ten máis remedio 
que realizar unha pascua: cruza-lo 
Xordán. Claro que a ·necesidade non 
impide a aparición do símbolo, e aí 
teinos a Elías mantido cunha alimenta
ción milagrosa, por medio de corvos, 
emisarios, que evoca a tradición do maná 
e dos paspallás de Ex 16, 8.12. 

3 A viúva razoa ben: o home de Deus 
· veu lembrarlle os seus pecados que ela 
pagou coa morte do filio. Pero Elías 
bátase enriba do neno como facéndolle 
tres veces a respira~ión artificial -o alen
to de Deus na creación · de Adam, 

. o espírito de Deus-, o neno volve á vida 
·e a fe queda restablecida. 

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



............. º 

Lidia e Valentina 

Moi boas, qll;eridos lectores.Aproveitando que sabemos de certo que andas
tes (e non anduvestes / andivestes) polo mundo, que fixestes turismo nestes días 
que pasaron para acudir á XXIII Romaxe, irnos aproveita-lo co~texto. · .. 
¿Onde foi? ¡En Campo Lameiro!Vaia topónimo.Todos saheréde-lo que signi
fi~a: campo de lama, con moita lama. Quén sabe,_algún lameiro terán, ou terí

¡Ai hol ¡Tar ghuapo!. 

an., por ali que lle deu o 
nome. O que se cadra xa 
non sabedes todos é que 
"lama'' é unha palabra pre
rromana, é dicir, que xa 
vén de moi vello, de antes 
dos romanos chegaren acá, 
pero hoxe non irnos entrar 
nese tema, iso xa volo con
taremos ben contadiño 

. outro día. 
E ¿ decatástesvos de 

. como falaba a xentiña que 
vos recibiu?: 

- A i señora, que bo está o 
queixo 

- A i, moitar ghracias. 
¡Dior llo paghe por vir dar 
acá! 

¡Non está mal, eh! E se 
lles fixestes algún comen
tario ó respecto -diríanvos 

· que" aquí Jalamos pola jota", 
e ó mellor incluso que "é 
unha derghracia, toda a· vida 
a Jalar ghallegho e aínda un 
non o sabe. ¿E logho vostede 

de onde é?" "Eu sonlle de Lugo". "Ai, aí si que lle Jalan ben, aí si que Jalan o gha
llegho cerrado. Nós aquí Jalámolo chapurrado . e bo é". ¡Pois están moi engarrados! 
¡Claro que o saben!., sábeno os de Ourense, os de Lugo, os da Coruña e os de 
Pontevedra, simplemente que nesta zona teñen na súa fala o que se chama 
gheada - xa unha vez vos falamC?s deste fenómeno ·lingüístico no noso recun
chiño- que vén sendo a pronuncía do g dun xeito parecido ó j castelán. Hai 
sitios que fan este uso incluso detrás do n, como é o caso- de mangheira, ling
hua, domingho, aínda que aí xa é menos común. E noutras, a estes mesmos 
casos, danlles outra solución -¿é o teu caso?-: manqueíra, líncua, dominco. ¡Que· 
riqueza o noso idioma! Isto da gheada évos propio ~a metade oriental de . 
Galicia, e sabede tamén que a norma a dá por boa, é dicir, pódese falar nor
m ativo empregando gheada; iso si, non se pode levar á escrita. 

¿E iso de Dior, moitar ... que raio é? Pois évos o que se dá en chamar rota
cismo, que vén sendo o paso de r a s diante de determinadas consoantes: d, 

· b / v, m , g ... (derde, ar vacas, ar mans .. . ). Haino nesta zona do 'interior de Galicia, 
pero tam én no sur de Lugo e en gran par~e de Ou'rense. Quen sabe se ti tamén 
te sinte id ntificado con estes decires. 

E b n , con estas ímonos, San Migheliño das uvas maduras, moito me tardas e 
pouco me duras . 

.O CANTAR DO IRIMEGO 

1. ·A escola empeza de novo 
e . eu declárovos en serio 
que a da non vaian contentos 
os nenos, éme un misterio. 

2. O enigma tamén depende 
de que moitos ensinantt:s 
ó colexio non camiñan 
con pasos emocionantes. 

3. ¿Quen será o mago que acabe 
con este triste feitizo 
P,i-a que a mestres e alumnos 
non lles falte o xuízo? 

4. Eu coñezo desde hai tempo 
un sorprendente segredo: 
profesores e alumnos 
¡téñense un mutuo_ medo! 

5. E o medo sempré se amosa 
ou causando inhibición 
ou favore.cendo ás veces 
o refugo e agresión. 

6. Tamén levo descuberto 
que non pode estar na glo_ria 
quen estea o día enteiro 
castigando na memoria. 

7. Algo tráxico parece 
o que ·o uso afirmar: 
moitos son os estudiantes 
que non saben estudiar. 

8. Seica non lles apenderon 
a desprenderse da letra 
deixar de mamar no libro 
coma se fose unha teta. 

9. Facer sínteses, resumas 
e .practicarmos a eito 
dici-lo mesmo có libro 
mais dicilo ó. noso xeito. 

1 O. Hai que chegar ó criterio 
de que o exame · é mala norma 
porque do que tr~ballou 
o estµdiante, pouco informa. 

11. Pero o máis indispensable 
a resolver sen tardanza 
é que os mestres e os alumnos 
gañen mutua confianza. 

12. Parece que un bo sistema 
máis que o profesor explique 
é que traballen en grupos 
sen lle ter medo ó palique. 




