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~ITORIAL CULTURA, BUENOS 
DIAS Desta maneira tan amable colléronno-lo 
teléfono no departamento de Cultura dun Concello, o 
de Santiago, que pasa por ser un dos máis coidadosos co 
proceso de normalización lingi.i.ÍS'tica. A conversa, des
pois, unha vez que nos identificamos lingüísticamente, 
foi en galega polas dúas bandas. Menos sorte corremos 
na Xunta: en Economía foi imposible a interlocución 
en galega e en Cultura foi posible por un funcionario 
"excepcional" que, saltandose a norma ambiental, fixo 
ca~o da lei. Na radio galega, fieis ó espírito da casa, a 
rapaza mantivo o galega mentres falababa con nós, 
cambiándose ó castelán cando intercalaba comentarios 
coa compañeira; ó remate para que se entendera ben o 
número de teléfono que 
solicitabamos, deixouse 
de andrómenas: "nueve, 
ocho, uno, ...... " . Esa foi a 
minisondaxe de Irimia. 
No concello da Coruffa 
non probamos. 

Está ben que sexamos 
un país pouco amigo do 
tremendo, con capacida
d de relativización, 
obr viv nt s natos, pero 

p d mos morrer de rela
tivi mo. 

Arr dor da lingua, que 
agora facemos raíña . por 
un día, hai mareas de 
hipocrísía institucional. 
Faltan normas e instru.c
cións, pero o que é radicalmente insuficiente é o nivel 
de cumprimento daquilo que xa está regulado. Aqueles 
funcionarios que nos atenderon cada un á súa maneira 
non teñen escrito en ningún sitio cal debe se-lo proto
colo lingüístico que deben seguir. Peto, por outra 
parte, moitos dos profesores que deben impartir unha 
determinada materia en galega, unha vez "aceptado" o 
libro en galega, usan <lucias de subterfuxios -apuntes 
complementarios, explicacións, audiovisuais, xuízos de 
valor persoais sobre a "chorrada" do galega, ... - para 
converter ese espacio de . normalización, noutro de 
anormalización e afortalamento de prexuízos. 

En calquera caso. a hipocrisía institucional non lle 
quita nada á outra, á persoal. Nas sondaxes que se fan 
ne ta Galicia surrealista os resultados son sorprendentes: 
a xente quere a publicidade en galega, ós fregueses agra
daríalle a misa n galega, e ós universitarios a docencia 
en galega. Pero non se pasa de aí. Mentres o galega, 
nunca tan ben aprendido, vai morrendo de relativismo 
por falta de falantes renovados . 

············e Ilustración portada: s. Pite -01 

Danie!'López Muñoz 

O TRASNO MAXESTOSA LIBER-
DADE · Disque foron os as~sores da súa maxesta
de os que "lle fixeron o discurso", porque os asesores 
pandan con todo, que para iso están, cobran e non 
figuran. EL non, EL non .· pode errar, pois que está 
investido de mistéricos poderes, coma . os superheroes 
dos debuxos .animados xaponeses de agora ou os san
tos de antes. Así que digamos que dixeron os asesores 
pola súa boca que o castelán nunca foi lingua de imposi
ción, e que foron os pobos máis diversos os que fixeron seus, 
por vontade libérrima, o idioma· de Cervantes ... 
E tiveron que vir outros asesores a maquilla-lo inven
to, clarexando, menos mal, á vista. do cabreo catalán e 

perifé~ico en xeral, que se refería 
ós pobos de América. Así que 
habería que llo preguntar ós · 
falantes, se é que queda algún, de 
huichol, náhuatl, andaquí, estero, 
t.oba, pilagá, mocoví, tojobal, 
q 'hechí, chorote, cofán, tucano, 
quechua, chibcha, caribe, e vau
pés, de entre as mil linguas ame
ricanas que levaron a peor parte 
na libérrima elección. 
E díxose tal de véspera do día das· 
Letras, que debería ser, o día da 
fala. E ·se estivesen caladiños co de 
América mesmo quedarían 
mellar. Pois, ¿logo non é certo 
que aquí agora non se impón 
p_ada? Aquí estamos todos dun 
libérrimo subidísimo e cada un 

elixe libremente o que quere. 
A ver se non.Vas ó estanco ·os primeiros días e pides o 
impreso da renda en galega .e es totalmente libre de 
elixir entre levalo xa en castelán e que che devolvan 
pola vía rápida ou agardar ós dez últimos días do 
prazo e facela en galega; se tes contestador automáti
co tamén podes elixir libremente entre non facer nada 
e que a imaxe corporativa telefónica do teu fogar sexa 
en castelán ou realizar unha enguedellada operación 
de marque un dous, espere tono, diga agora, volva 
marcar, espere e colgue; vas á Xunta, ó SERGAS, ó · 
xulgado e podes elixir liberrimamente entre falar cas
telán e que che falen castelán ou falar galega e que 
tamén che falen castelán, é cousa túa. Liberdade como 
a dos ordenadores que nos venden, que escribes, 
poñamos por caso "pequeno", e vai el e corríxeche~ 
"pequeño", e tes que volver sobre o escrito e rescri
bir "pequeno", e xurarlle en castelán pra que che 
entenda, que se non, non hai caso. Así que estamos ata 
.os mesnúsimos libérrimos de tanta liberdade. 
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. · . Xosé A. Miguélez Díaz 

A CLAV~ O Espirito Paráclito, Avogado noso 

Presentar ó Espirito Santo como Paráclito é peculiar dos escritos xoánicos que 

lle atribúen un labor de animador e c9nsolador, e sorprendentemente a funció.n 

xurídica de Avogado. 

Falar de Avogado é falar de xuízo e de acusación. Avogado .¿para defendernos 

de quen e ante quen? Non dunha (nexistente acusación de Deus (Xn 3,16-17; 

8, 15) senón da acusación do Demo que na Biblia é a quen exerce o oficio de fis

cal acusador ( Ap 12,7-10). Ou para defendernos da acusación da nasa con

ciencia ( 1xn· 2,1). Tampouco ten que facer o Espirito de Avogado ante un falso 

deus que fose xuíz neutral naso, falto de pa ixón amorosa por nós, xa que o Deus 

de Xesús man iféstase coma o Pai que nos ama e nos manda os dous grandes 

defensores que son o Filio e o Espirito. 

Daquela ¿por que precisamos Avogado-Espírito? Porque o xuízo é inevitable na 

existencia humana, está no mundo, na nasa conciencia e nos demais. Sen este 

Avogado que vén de Deus iríamos dar a outros avogados que nos defenderían 

con mentira: negando o mal, ignorando a nasa implicación no pecado·, ou atri

buíndonos merecementos por riba dos outros como fa.i sempre o fariseísmo . . 

Pero o Avogado que Xesús. e o Pai nos ofrece.n, deféndenos coa verdade da gra

cia, máis fonda que o pecado e por isa fa inos capaces de non negalo e de ven

celo (Cf. Xn 16,7-11; Le 10,18; Feit 26,18). 

lo ECO 
A PESAR DE TODO 

Gracias, Pai bo, 

por estares disposto a vir hoxe 

e a facer vida comigo, 

como a fixeches con Xesús, 

no círculo do amor, 

no círculo das fidelidades. 

Gracias polo teu Espirito, 

Xn 14,23-29 

o Espirito de Xesús que nunca nos negas, 

que sempre nos ofreces xenerosamente, 

para podermos facer memoria viva de Xesús, 

dos seus sañas, dos seus métodos, 

dos seus convencementos, das súas loitas, 

das súas alegrías, dos seus fracasos. 

Que o Espirito de Xesús_ nos ensine, 

para movernos no día a día 

cunha orixinalidade e limpeza parecida á de Xesús, 

para sermos creadores 

para . sermos revolucionarios hum il des coma Xesús. 

Gracias, ~ai bo, 

pala paz que nos ofreces e que tanto nos cómpre: 

paz ampla· e fonda, 

tan ampla e fonda coma a historia humana 

na que concretamente vivimos. 

Para que non nos pille a angustia, 

nin o medo, 

nin a depresión, 

l'.lin a desesperanza, 

nin a tristura 1 

nin a amargura, 

ante os nasos mesmos terrores, 

ante os terrores dos que afogan a vida. 

Rara que nos domine a esperanza leda 

dos que eren, man e esperan a pesar de todo, 

dos que gozan e loitan a pesar de todo. 

e ........ .. 
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APENEIRA 
11 DESARMA A TÚA 
DECLARACIÓN DA 
RENDA" foi un obxectivo da 

Asemblea da Obxección Fiscal no 2000,· 

comQ vemos nesta pancarta en Lugo. O 

executivo de Madrid aínda fixo medrar 

máis o orzamento militar, mentres os 

obxectores queren desviar unha porcen-

. taxe da declaración da renda que vai ó 

exército a proxectos sociais; o ano pasa

do foron destinados ó movemento de 

obxección de Rusia, ó Seminario Galega 

de Educación pola Paz, ó programa 

"Educándonos para a paz" en 
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Venezue la ... Un sistema tributario que 

debía ter máis en conta a situación 

deprimente de moitas familias cargadas 

de necesidades, mentres persoas físicas 

A festa das Nosas Letras tamén ten a súa pegada en MADRID, que n/este mes 

celebra as súas festas coas badaladas da súa campá da Almudena chamada "A gale

ga·". Pero ho),<e queremos salientar unha desas "campanadas" que dan os galega? que 

e xurídicas evaden impostas buscando 

compensacións ou paraísos· fiscais. 

. ali residen: a vindeira publicación dunha antoloxía de 15 poetas nosos que crearon 

nesa cidade, e non están todos/as: Díaz Castro, Novoneyra, Celso Emilio (na ilustra

ción) ... Coordinada por Vicénte Arag.uas, que foi membro de Voces Ceibes, e co título 

En tránsito vai ser editada polo Castro. Nela teñen o seu espacio algúns dos poetas do 

grupo Brais Pinto, que foron fundamentais na poesía da posguerra. 

A organización SOS RACISMO GALICIA convoca a unha festa 

de solidariedade con músicas de varios pobos o día 19 na Sala Nasa de Santiago, 

para espalla-los seus obxectivos e recadar fondos. Mantén aberta nesta cida.de unha 

oficina de Información e Denuncias (Algalia de abaixo, 3. Tlf. 981 S73401) na que 

promove a lo ita contra toda segregación ou agresión e reivindica · o diálogo e a 

igualdade de dereitos de tódalas persoas. Na foto, o angolano Alberte Mvundi, que 

vén de presenta-lo seu disco Fa/are de Angola. Vive en Goián dende hai 7 anos e tra

bal la na fusión das músicas galega e angolana, xa que está engaiolado de poder 

compartí-lo mesmo idioma aquí e no seu berce . 

11ADEUS . ÁS ·ARMAS" 
non é só un libro de Ernest Hemingwai, 

vai ser unha campaña de Médicos do 

Mundo e Amnistía Internacional en 

Lugo. Na foto o voceiro de Al nesta 

cidade, Carlos Fernández. Oueren desen

mascara-la mentira dos gobernos que· 

seguen a vender armas ... ; asi vén de ser 

denunciado o diplomático que coordina

ba os executivos de Madrid e París na 

loita contra ETA coa dereita gaullista 

(1995), por tráfico ilegal de armas a 

Ángola ... , un país que sofre unha guerra 

civil dende hai 30 anos. España vendeu 

. armas a 13 países que violan os dereitos 

humanos en contra dos criterios da UE · 

segundo un informe da Universidade 

Autónoma.de Barcelona, no 1 ºsemestre 

do 99, por un .valor de 20.000 millóns de 

ptas. 
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Moitos colectivos están a urxi-la GALEGUIZACIÓN DOS 
NOMES E APELIDOS, aínda que o proceso non sempre é igual. 

Dende 1977 pódense pór nomes en tódalas linguas do Estado ou substituí-lo impos

to noutro idioma. Tamén os apelidos toponímicos dun xeito automático cando fala

mos de nomes de parroquias ou aldeas que xa teñen recoñecido o seu chamadeiro. 

Son ás veces os rexistros os que poñen atrancos, pero non as leis que están claras 

neste eido, así hai rexistros mercantís que disuaden os clientes cando queren facer 

· asuntos en galega, e funcionarios que crean unha inseguridade xurídica. Escribimos 

isto acariciando a edición de Oracións Campesiñas de Eladio Rodríguez, a portada é 

de Castelao. Hai un ha edición facsímile ,en Galaxia do 2001. 

No mes da FESTA DAS NOSAS LETRAS énchense as rúas de 

máis libros ... , pero seguen a estar desasistidqs na nasa sociedade. No 2000 a Xunta 

só dedicou 70 millóns á rede de bibliotecas, é dicir, 200.000 a cada unha, que non 

chegan nin para a enciclopedia· máis barata. No que· vai de ano só en Ourense 

pecharon 4 librerías. Somos os que menos lemas entre os pobos da península, aínda 

que está a medra-lo número de edicións de libros no naso idioma. O 300/o das nasas 

casas non teñen nin 10 libros, só no 20/o non hai televisión, e isa que, como reza o 

cartel deste ano do "Día Internacional do Libro infantil", "Todo está nos libros". 

Vimos insistindo na necesidade dunha 

FORMACIÓN PARA A 
EDUCACIÓN NO 

TEMPO LIBRE, por isa hoxe 

anunciámo-los cursos de monitores e 

directores destas actividades que orga

niza a Escala de. Tempo Libre Don Basca 

dos Salesianos nas principais cidades 

galegas, pero tamén fins de semana 

específicas sobre: "xogos populares 

galegas (12-13 de maio), "iniciación ó 

traballo de clown" (19-20), "análise e 

solución de conflictos" (26-27) e "orien

tación na natureza" (2-3 de xuño). Para 

máis información: Rúa Belvís, 2. 15703-

Santiago. (Tlf. 981582243). 

· escola dalllfllllD llbre 
e animaclill sodocullural 

DON BUSCO 

EUSKADI celebrou eleccións nun clima crispado pala demagoxia e o afán 

por impar un nacionalismo español que asfixie as diferencias e ondeé condenado 

todo .aquel que pense diferente. Mesmo instancias at~ agora aparentemente máis 

neutra is foron manipuladas: a postura dos bispos de non aliñarse nun bando político 

electoralista ou discursos de carácter cultural do Rei ... ·Tamén fo i escurecida a baixa 

do paro dende o 97: de 21,10/o a 12,4 e que os seus soldas son os má is altos, así 

como o afán por coñecer mellar o euskara, que a pesar do que lle mandaron ler ó 

Rei, foi perseguido, e pasou en 20 anos de ser dun 22,50/o a un 31, nunha poboación 

que é das máis densas de Europa. e ......... . 



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

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

~ Rúa Nova, 1 6 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~~ Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

~~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

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

~Jo Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 3716 

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

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

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

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

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

~~ Praza de España, 2 

···········e 

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 - 41 60 33 

,,. 
POLITICA Tintxu 

FESTAS E LETRAS 
Cando se inventou, aló por 1963, o Día das Letras Galegas foi un gran 

paso a pro/ da nasa cultura. No ermo do franquismo, unha celebración 
así supuña un respiro e unha esperanza de futuro. Recordar·e estudiar a 

Rosalía, Curro"s, Panda/ etc. abría novas camiños. 

A celebración do Día das Letras Galegas foise consolidando e nos últimos 
anos do franquismo e nos primeiros da democracia significaba cada ano un 
espertar das conCiencias e un :florecer das letras: quen máis quen menos toma
ba conciencia da riqueza que representaba o herdo dunha fala e tomaba a festa 
como estímulo para a súa práctica, real e literaria. 

Nos tempos máis recentes o día acadou o rango de festa oficial e a un dálle 
a impresión de que .chegou a ser máis oficial ca festa. As institucións máis 
variadas, empezando por diversos departamentos da propia Xunta, dedican 
recursos a causas episódicas, que ás veces ata teñen algo que ver coas letras e 
cultura de Galicia; ou 
sexa, que moitas veces ser
ven de pretexto para cal
quera causa e o logotipo. 
(e. mailos car tos) de 
Política Lingüística poden 
servir para anunciar unha 
festa rocieira ou a actua
ción dun grupo :flamenco 
óu de rock. 

Por outra parte os per- , • 

sonaxes que protagonizan ,.. .... ~ .. ,. 
o Día das Letras Galegas ::~.-,~-.:~"' 
son algunhas veces. de 
categoría menor ou polo 
tipo de traballo que reah
zaron non se prestan a 
unha difusión e asimilación masiva. Así os centros escolares e moitas organiza
cións culturais non pasan de cubrir .malamente o trámite de festexa-lo santo 
do día. 

Curiosamente moitas das organizacións culturais máis dinámicas promoven 
celebracións alternativas, que poñen o acento en cuestións vitais. Por exem
plo, a escasa implantación do noso idioma no ensino, onde está moi lonxe de 
se cumprir unha normativa non precisamente ousada, ou a progresiva e ace- · 
lerada reducción do 'número de falantes. 

Desde estas páxinas nas que o ~so do galega é normal, lanzamos unha voz 
de alarma sobre a situación. ¿En cántas institucións, empresas, asociacións e 
outras organizacións vén s.endo normal o uso donoso idioma? ¿Cantos cida
dáns que se achegan facendo uso do galega a unha institución pública ou pri
vada, a unha empresa de servicios (pública ou privada), en calquera situación 
da súa vida social son atendidos nese idioma? 

A resposta a esas preguntas pode ser un bo índice da situación de normali
zación ou non do galega. Non me val que me digan que o oiterita por cento 
do persoal está capacitado para se desenvolver en galega (iso certifica a Xunta 
de tódalas persoas que pasaron polo sistema escolar nos últimos vinte anos, o 
que vén senda a quintaesencia do tan famoso "bilingüismo harmónico"). 



AC 1 UALIDADE 

. CONDENADOS Á CRISE 

O traballo segue senda un 
dós aspectos fundamentais da 
nos a sociedade. Sobre el xira o 
noso descanso e polo tanto 
condiciona a nosa vida social e 
familiar, ade.mais cliso é fonte 
dos nosos ingresos. O traballo 
posibilita a acción creadora 
sobre o que nos rodea. De aí a 
importancia de ter en conta as 
nos as facultades e preferencias 
para elixilo. E tamén de aí a 
importancia de partirmos da 
propia realidade. 

Conxugar todo isto é algo 
tan complexo como primor
dial para avalia-la saúde dunha 
sociedade. E posibilitar que iso 
se poida dar, tarefa de gober
no. Nun mundo cada vez máis 
globalizado cómpre canecer 

qué pode ofrecer ca~a país a 
ese mundo; esa será a clave do · 
seu éxito. E na nosa terra 
semella que nos especializa
mos nos sectores en cnse. 
Non se sabe moi ben por qué 
mal fado estamos condenados 
ó continuo sobresalto laboral: 
reconversión industrial, aban
dono do rural, cotas do leite, 
vacas tolas, · crise da pesca, ... a 
hostalería semella ser o noso 
sector punteiro de éxito segu
ro. 

É neceario pór en cuestión 
o modelo económico que 
sitúa a GaliCia na cola da polí
tica europea e no centro do 
folclore para o mundo. Tamén 
debe cuestionarse ese teimudo 
degoiro de ningunear todo o 

Pedro F. Pedrouzo Devesa 

que somos .e todo o que face
mos , recreándonos no pouco 
que somos. Se despois das-que 
pasamos dimos ofrecido ó 
mundo moderno unha lingua 
digna de uso e aprecio ( aínda 
que a moitos non lles valla 
para expresarse) algo máis 
haberá nesta túzara xentiña 
que un convite ó suicidio 
económico e lingüístico. E iso 
non é ser ·nacionalista, é que
rer sobrevivir, necesitar sobre~ 
VlVlf. 

De non pór remedio a esta 
situación haberá que acabar 
crendo que igual que o idio
ma que parimos nestes últi
mos setecentos anos, os gale
·gos non servimos para o 
mundo moderno. _ ....... .. 
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ENIREVISTA 

CON ELADIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
O HOME QUE SEITURABA PALABRAS 

Poucos serían os que, fóra do ámbito da Filoloxía, tiñan noticia da vida e da obra de E/adío 
Rodríguez González (1864-1949) antes de que a RAG lle dedicase o Día das Letras Galegas. Sen 

• embargo foi un home que fixo méritos dabondo para recibir tal homenaxe. Foi xornalista, poeta e, 
sobre todo, lexicógrafo. Do trabal/o paciente de moitos anos saíu o seu Diccionario enciclopédico 
gallego-castellano, no que se habían mira-los seus sur:;esores, e que aínda hoxe é unha obra de 

referencia para os especialistas. Ademais, se como din os recentes estudios lexicográficos, o 
diccionario é o primeiro libro. dunha nación debemos achegarnos a el con . máis atención. 

Para fa/armas de D. E/adío elixímo-la entrevista-ficción, se ben todo o que aquí lle faceinos dicir, 
está tirado de declaracións e obras súas ou de estudios sobre e/as, especialmente dos do noso 

compañeiro irimego Clodio González . . 

F.l.ADIO ROORIGUEZ GOSZAl.F.Z 

DIC(:IONARIO 
ENCICLOPEDICO 

GALLEOO-CASTELLAl\0 

TO>IO 1 

A-CH 

t.OITORIAL GALAXIA 
\.'ltiO · lfU 

Vostede, D. Eladio, sempre 

exerceu de ribeirao, tanto na súa 

vida privada coma nos seus poe

mas 

¿E quen que nacese en pleno cora

zón do Ribeiro poderla deixar de 

facelo? 

Efectivamente vostede naceu a 

caronciño mesmo do Río Avia. 

Así foi, no lugar da Ponte de San 

Clodio, no conceilo de Leiro aló por 

xullo de 1864, cando facía pouco 

máis dun ano que Rosalía publicara 

Cantares gallegos e 1mc1ara o 

Rexurdimento. · Aínda hoxe quedan 

unhas cantas pedras da casa onde 

nacín. 

De pequeño traballou vostede . 
nas· viñas da súa casa. 

¡Madia leva! Ali todo o mundo tra

ballaba no mesmo, aínda que o xeito 

de facelo era moi diferente ó de 

hoxe, e moito máis duro tamén .. 

E agás unha pequena parénte

se na casa de seu tío d~ Coruña 
aí pasou a infancia e parte da 

xuventude. 
Pois si, porque cando marchei _defi

·nitivamente para a Coruña xa tiña 24 

anos. 

E seica era vostede un verde 
mociño ribeirán que nos beizos 

levou o sabor das treixaduras, no 
espírito a saudade do recendo 
dos bagazos peteirados á porta 
das adegas polas pombas. 

Iso foi o que escribiu de rmn o 

meu amigo Ramón O tero Pedrayo 

quen sabía dici-las cousas coma nin

guén. Enfín, é certo que sempre levei 

comigo o Ribeiro. 

Na Coruña á parte das súas 
ocupacións literarias. do que 
realmente viviu foi do seu traba
llo como funcionario no 
Concello. 

Si, ali traballei 49 anos nada menos, 
dende 1888 ata a miña xubilación, en 
1937. 

Unha das súas caras é a de xor
nalista, e como tal vostede traba
llou, dirixiu ou colaborou cos 
principais diarios e revistas do 
seu tempo. 

Posuía un 
coñecemento 

admirable da 
lingua 

Dediqueille ó xornalismo moito 
. tempo e moito traballo. Empecei en 

La Mañana, despois pasei a El 

Noroeste, como redactor primeiro e 
logo director. Un ano máis tarde vol

vín para dirixir La Mañana. Ademais 

colaborei, entre outras ,- coa Revista 

Gallega da Coruña, A Monteira de 

Lugo, A Nasa Terra e Nós. Aló por 
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1886 e 1887 tan1én colaborei con había uns anos. Xa me -recoñeceran 
asiduidade na célebre publicación do 
meu admirado Valentín Lamas 
Carvajal: O tío Marcos da Portela. 

A súa colaboración coa revista 
Nós merece unha mención espe
cial, porque vostede foi o crea
dor do suplemento do mesmo 
nome que editaba o xornal El 
noroeste e que se considera o pre
cursor da revista. 

Iso foi en 1918 . O proxecto durou 
pouco pero aínda lembro que marca
bámo-lo obxectivo de redimi-lo 
noso idioma do esquecemento en 

·que durmía. Dous anos m áis tarde, da 
man de Vicente Risco, comezaba en 
Ourense a súa andaina a revista N ós. 

Hoxe é vostede coñecido polo 
seu diccionario, pero no seu 
tempo foi un poeta moi ben 
considerado. 

A miña producci~m poética foi 
lenta, aínda que o mei primei_ro .volu
me, · Folerpas o publiquei ós 30 anos, 

en 1884. 

Sen embargo xa resultara vos
tede premiado en varios certa
mes. 

Si, eu xa viña publicando poemas 
en varios xornais e revistas desde 

algunha composición no certame · 
literario de Be~nzos, en 1887 e nos 
Xogos . Florais de Tui (1891) que 
veñen sendo o peche do 
Rexurdimento. 

E tiveron que pasar 28 anos 
para que vostede publicase Raza 
e Terra, título que recolle dous 
dos fundamentos da doutrina 
-nacionalista por aqueles anos. 

Si, Raz a e Terra saíu no nº 9 da 
colección Céltiga no ano 1922, e 
cinco anos despois, o derradeiro, 
Oracións campesiñas (1927). 

Malla o tempo que transcorre 
entre o primeiro e os outros os 
temas seguen sendo os mesmos: 
a vida e o traballo no campo, o 
Ribeiro, os labregos. 

A verdade e que case sempre me 
dediquei a composicións de tipo cos-

O diccionario .é 
un traballo de 

toda unha vida. 

tumista. Quería que os n1.eus versos 
cheirasen a terra húmida unxida e 
consagrada no rito . do traballo. 
Quixen sentir e transmiti-lo misticis
mo da terra. 

Os estudiosos da súa obra poé
tica coinciden en sinala-lo 
abuso de poemas "aldeanistas" e 
de ser un simple continuador 
dos temas das grandes figuras do 
Rexurdimento, gran . coñecedor 
da lingua pero sen orixinalidade. 

Pois teranche razón. Eu non me 
chamarei poeta. Poetas son os escolli
dos, os predestinados, os que teñen ás 

O DICCIONARIO 
ENCICLOPÉDICO DE 
ELADIO RODRÍGUEZ 
A canonización lexicográfica 

da liúeratura galega 

Xoán González-Millán 

X ERA I S 

no pensamento e lanzan a chuvia de 
estrelas das súas estrofas sobre as 
almas. A min as vangardas xa m e 
colleron moi vello e resulta obvio 
que a meirande parte da miña poesía 
é de tipo paisaxista e costumista. 

A 1súa actitude política é vista 
desde hoxe coma a dun supervi
vente do rexionalismo do século 
XIX que non chegou a da-lo 
paso ó nacionalismo, na liña 
dun galeguismo .moderado de 
tendencia "culturalista". ¿Está de 
acordo con ela? 

A miña ·actividade política foi ben 
escasa, por non dicir. nula. O que 
podo dicir é que non militei no 
Partido Galeguista~ e que durante a 
República estiven á marxe da vida 
pública, agás o que tivese que ver coa 
presidencia da Academia. 

NA REAL ACADEMIA 
GALEGA 

Vostede, precisamente, sempre 
estivo moi vencellado á Real 
Academia Galega, institución 
que lle dedicou o Día das Letras 
este ano. Cóntenos en qué con-
sistiu esa relación. 

9 ...... 
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Pois foi unha relación longa e 

variada. Eu fun un dos corenta aca

démicos fundadores da RAG que 

om zou a súa andaina un 30 de 

ctembr de 1906. De 1920 a 1926 

frn r tario , por fin, de 1926 a 

1934, pre idente, ata a m.iña renuncia 

por enfermidade. 

A Academia sempre foi moi 

criticada desde as Irmandades 

da fala por non emitir os signos 

de galeguidade que se lle suporí

an e incluso había unha boa 

representación antigaleguista 

entre os seus membros. Por 

outra parte, vostede mesmo 

sempre utilizo u o . castelán para 

os seus escritos e en case tódalas 

intervencións públicas. 

A verdade é que niso non me dis

tinguín moito dos presidentes que 

me precederon e dos que me segui

ron. Pero mira cal era a situación do 

gal go na Academia que Antón Vilar 

Ponte, tiña a intención de presentar 

unha proposición para que mm prazo 

de cinco anos tódolos académicos 

oube n fa.lar e e cribir en galego. 

O DICCIONARIO 

A principal razón que a 
Academia aduce para homena
xealo no Día das Letras é o seu 
Diccionario enciclopédico gallego
castellano, que é, de por parte, a 
obra pola que vostede é hoxe 
máis coñecido. 

Pois esa é a obra de prácticamente 
toda unha vida. Con1ecei ·a traballar 

nel arredor de 1911 e contra 1927 

estaba case listo para a publicación. 
Logo aínda fun engadindo cousas ata 

os anos 40. 

Sen embargo vostede non o 
viu publicado en vida ¿por qué 
se deinorou tanto a edición? 

En 1928 a Editorial N ós estaba dis

posh a sacalo, pero o proxecto non 
prosperou. Despois pensamos nas 

deputacions e no concello da 

Coruña. O caso. é que pasaron uns 
anos e veu a Guerra Civil, a dura 

posguerra, tempos pouco prop1c10s 
para unha obra coma esta. 

E aínda tiña que nace-la edito
rial Galaxia. para que se ocupase 
do diccionario. 

Si, porque foi Galaxia -co patroci
nio da Casa de Galicia de Caracas~ 
quen o publicou os tres tomos entre 

. 1958 e1961, se ben non se imprimiu 
todo o que eu tiña nos manuscritos. 

¿E cantas entradas ten? 
Pois son 45.673 e inclúe 11.363 

refráns, se ben é certo que hai entra
das innecesarias porque ile dei cabida 

a palabras derivadas por diminutivos 

ou familias léxicas c9mpletas, cando 

Aldegunde Quiñones. 

o significado se podía deducir da 
palabra base. 

O seu diccionario vén sendo 
definido como unha conxunción 
de saber filolóxico e etnográfico. 
Sen embargo, e a pesar do seu 
título, non é o que hoxe coñece
mos por d~ccionario enciclopé
dico. 

Non, porque nin non ofrece 
nomes propios como entradas nin se 
describen as cousas serrón o contido 
das palabras. Só dediquei máis aten
ción a descrición de crenzas e costu
mes ou do valor dalgunha institución 
galega. Non sei se é por is to polo 
algúns estudios viron na m..iña .obra 
unha tendencia á mitificación do 
pasado e da cultura tradicional. De 
tódolos xeitos é máis un diccionario 
de lingua ca enciclopédico. 

Algúns estudios sinalan que 
vostede seguiu quizais en exceso 
o Dicci.onario da Real Academia 
Española para a definición en 
castelán. 

E sinalan ben. Eu botei man das 
fontes máis accesibles para min. Hoxe 
hai diccionarios máis rigorosos có 
meu, pero daq~ela non contaba nin 
cos materiais nin coa prepación que 
agora hai. 

Pois agardamos que este ano 
sirva, alomenos, para que se 
estudie en profundidade esa súa 
extraordinaria contribución á 
lexicografia galega que resultou 
imprescindible para traballos 
posteriores. 

Moitas gracias. 
Aldegunde Quiñones . 



MULLER EN BRANCO 
CON FONDO NEGRO 

MULLERES ETEOLOXÍA 

Engracia Vida/ Estévez 

Os lectores e lectoras de lrimia xa coñeceroi1 o programa do XI Encontro de Mujeres y 
Teología e saben ben que neste ano erámo-/as Mulleres Cristiás Galegas as responsables 
de organiza/o. No monte do Gozo xuntámonos preto de 3.000 mulleres, de Galicia e do . 

resto da península porque nos acompañaban 3 portuguesas. 

Ü GOZO DO ENCONTRO 

A verdade é que abondou o bran
ca. Un primeiro saúdo na noite do 
venres, moitas caras coñecidas dou
tros anos e m.oitas caras novas. 
Compartimos unha cea dos 
pobos" que regamos de humor, can
cións e boa quentura. A mañá do 
sábado foi dura, dous relatorios lon
gos e densos de Mercedes Navarro, 
¿E vós,mulleres, ¿quen dicides que son 
Bu? 

Buscabamos . a teoría e, con inde
pendencia de que algunhas pense
mos que_ se puido axilizar algo máis, 
foi algo moi bo, moi en punta, rico 
e abridor de horizontes. ¡Que 
marabilla o traballo que se está a 
facer na Cristoloxía feminista! 
Ternos camiños a percorrer, a afon-

dar, a ensanchar. Aínda que só que
daramos cos olios abertos a uns 
campos novos e inmensos sería xa 
un resultado excelente, pero foi 
máis. 

R.ELATORIOS, OBRADOIROS, 

CELEBRACIÓN. 

Os obradoiros responderon a E 
nós . mulleres ¿que dicímos de Ti? 
Buscabamos a vivencia no contacto 
cos textos relacionados coa -muller. 
E na mañá do domingo, despois 
dun paseo nocturno pola cidade, 
buscamos compromiso nunha cele.:.. 
bración ·chea de contido, de comu
nicación, de brisas frescas. 

Unha nota nova que eu polo 
menos vivín, é que foi un encontro 
no que non nos laiamos, nin expre-

samas os: quen nos dera ... se ti1Jera
mos ... se puideramos ... se os bispos ... se · 
os cregos ... Non. Eu penso que sim
plemente camiñamos, vivimos, rea

lizamos, SOMOS. Para min que 
todo foi unha mostra deste proceso 

de cambio que estamos a vivir as 

mulleres. 
Hai que felicitar a tódalas organi

zadoras que fixeron o milagre de 
converter o esforzo en éxito reco

ñecido pola totalidade de asistentes. 

Hoxe non hai espacio máis que 

para o branco, en esta páxina, porque 
polo mundo hai horizontes mouros 
na xustiza, na violencia, na publici

dade, e non digamos nos premios 

literarios que dan gaña de volver á 

queima de libros ... 

e······· 
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OS TE LLE IROS 
]alleiriña, jalleiriña: 
Jalleira da volandina! 
¡Cual de acatis jiparia 
pra ajuz ar o xido terris 
da x ida Daordaria! 

Terriña, terriña: 
¡ terra da alm_a! 
¡cando de aquí marcharei 
para mira-lo fermoso campo 
da bonita Galicia (ou terra dos telleiros). 

Cadroume estes días de lle da-lo último repaso a un 
traballo (de carácter etnográfico, polo que a min me toca) 
sobre o val leonés de Fornela, a correa do río Cúa, que 
ven se-la isoglosa do galega, onde se confunden e disol-

Telleiros ou "cabaqueiros" do Rosal en Cistiérniga (Valladolid), 
en 1953 (LEIRO LOIS e DAPORTA: As telleiras (cabaqueiros), 
1993). 

ven o asturiano, o leonés_ e o galega, asoballados agora 

polo todopoderoso castelán. E non abondando estas 

catro linguas, aínda hai en xogo · unha máis, neste caso 

secreta e exclusiva de homes, o hurón: a fala dos vende

dores ambulantes fornelos, que percorreron durante sécu

lo -e algúns ségueno facendo aínda hoxe en día

León, Asturias, Galicia, Castela, ... Fagan a proba: se falan 

con algún vendedor de teas -non en feira, serrón dos que 

andan pola casas_:_ pregúntenlle pola Virxe de Trascastro, 

e a danzas de Pranzais, de Chan e de Guímara, ... e teñen 

un tanto por cento moi alto ó seu favor de que lle diga 

qu 1 ou o qevanceiros son destas terras. 

Déuseme por empezar falando de Fornela, porque 
atopei varias palabras do hurón que son semellantes ás da 
fala secreta ou xerga dos telleiros galegas e, en p<1.rticular, 
dos do sur de). provincia de Pontevedra. Tamén hai algun
has do verbo dos arxinas (da fala dos canteiros), pero neste 
caso é doado procurar _unha explicación, porque os can
teiros galegas -e, en particular, da Terra de Montes- che
gaban ata o ,val de Fornela, sendo obra deles as máis das 
casas de baixo e sobrado que substituíron ás de "teito", é 
dicir, ás pallozas, ó lop.go do século XX, das que agora 
non quedan máis que restos insignificantes. Pero outro 
cantar é o dos telleiros, porque aquí non h~ máis que 
colmo - teitb- ou lousa -llousa-, ou dende a década 
dos setenta as pranchas de :fibrocemento (uralita), pero de 
tella nada: non existe nin unha casa con esta cuberta en 
todo o val. A explicación a estas coincidencias lingüísticas 
cómpre entón procuralas no exterior, nos camiños e nas 
pausadas onde se xuntaban vendedores fornelos e tellei
ros galegas. 

U nha causa lembroume a outra, e por eso hoxe, 
debandando o novelo ou nuviello- dependendo se estou 
cos de Guímara ou cos de Faro-, déuseme por falar esta 
vez dos telleiros, aínda sabendo que aquí, no val de Fornela 
( corn.o xa advertín), non hai nin sequera unha tella. 

DA BARREIRA Ó TELLADO 
Antes había telleiras en moitos sitios, onde tamén se 

facían ladrillos, debido a que é un material moi pesado, 
que non se pode transportar a moi lonxe. De aí, que os 
telleiros se dedicasen a percorrer non só Galicia, serrón 
que tamén chegasen a León, Castela, Asturias, ... a onde_ 
hGubese traballo. E con eles tamén ·a súa fala gremial, 
comprensible non máis que por eles, polos daordes. 

O barro .non require ser de moita calidade, polo que 
os teÍleiros procuraban unha barreira situada non lonxe de 
onde ían traballar. Logo de arrancado había que amasalo, 
pero antes cómpre pisalo ou desfacelo ben para que ligue 
ó botarlle a auga. Ó estar listo empeza a elaboración das 
tellas ou dos ladrillos. 

Os seus trebellos son: o banco, a -peneira, a grade, o cepi
llo e a forma. O telleiro colle a masa necesaria, e logo de 
peneirarlle barro ben seco para que non se apegue, métea 
dentro da grade, pasándolle por enriba para igualala o cepi
llo -que non é máis que un taco de madeira-, desprén
dea a modiño sobre aforrna e, por último, porra no chan a 
secar; e volve a repeti-lo mesmo unha e ·cen veces. O seu 
traballo non remata ata que as coza no forno ó estar secas, 
quedando entón listas ,para poñer no tellado . 
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Trebellos dos te lle iros: 1, banco, 2·, peneíra, 3, cepillo, 4, grade, 5, 
forma (X . . Lorenzo). 

4ctualmente coidamo.s que non haxa. ningún telleiro 
_ambulante activo. Foron desaparecendo así como mello
raban as vías de comunicación e os medios de transporte. 

O pi-imeiro foi o tren que trouxo tella plana (porque eles 

non facían máis que da do país - ára?e ou curva- ), 
dende moi lonxe. ·Por certo, sendo neno chamábame a 

Clodio González Pérez 

atención o de que a . casa de meus avós estivese cu berta 
con tella feíta en Alicante, como constaba en cada una das 
pezas en letras ben grande, e poñíame a pensar no perco
rrido que fixeran e a · tempo que tardarían, se por mar ou 
por terra, en tren ou en carro, ... a historia de cada unha 

delas era para min unha pequen~ odisea ... ¡Mira ti que vir 
de tan lonxe, onde nunca estivera ninguén da casa!. 

Agora máis que das tellas lémbrome dos telleiros, 
aproveitando a ocasión para agradecerlle ó amigo 
Feliciano Trigo (párroco de Lira e San Mateo de Oliveira, 

nas terras de Ponteareas), que de~ositase no Museo do 
Pobo Galega .varios trebellos e mesmo algunhas obras 
des tes artesáns, que el tan ben coñece ( quizais sexa quen 
máis sabe deles), despedíndome por hoxe con unhas pou
cas palabras do "verbo dos daordes" ~ unha curiosidade lin

güística a piques de desaparecer para sempre: 

cifi.añador = xastre 
ajouchar = agarrar 
ajuzar = mirar 
altar= seo 

batín= gato 
borralla = cemento 
b.uretear = chovér 
caneiro = amo 

caxeno = f erreiro 

dajancha = sal 
goimol = broa 
vacanegra = tren· 

villaria = concello 

xamaraina = amigo 
zuto =machado 

................. ............. .. ....................... ......... .............. .... ............... ; ......................... ....... ...... ........... ... ....... ......... .......... ..... ..... ... ............ . · ...... .......................................... ; ............................................. . 
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O MIÑO: PAi E NAI, FONTE DE VIDA 
Na inauguración e bendición da traída de augas a varias parroquias do concello de 

Castro de Reí. A captación faise a carón das fontes do Miño en Quinte/a. 

O Miño, ó lo?-go do seu per
corrido de trescentos e . máis 
quilómetros, serpeando entre 
milleiros de séculos, é poesía. É 
f ermosísima paisaxe. É lentor. É 
frescura para vales, árbores e 
persoas . É regalía para olios e 
oídos ben espertos . É espello de· 
esperanzados amenceres e de 
saudosos solpores . ;É orgullo de 
patrucios montes · ribeirans. É 
elemento natural de vivencias, 
convivencias e superv1venc1as 
para troitas, anguías, homes e 
muller s. É inspirador de parti
turas n onocordes para noc
támbulas ras, e de partituras 
polifónicas para arrechouchíos 
de brincadeiros paxariños. É 
forza e enerxía nos encóros. É 
fonte de riqueza, máxime en 
tempos nos que a auga, por ser 
ben escaso da humanidade, é 
máis prezado. 

O Miño é todo iso e ... ¡é 
moito máis!; porque é fartura 
de terras miñotas, -miñota é 

Galicia enteira, que tamén 

podería denominarse M iñotela-, 

e é sentimento para cantos 

térrio-la .sorte de sentilo preto. 

E , sendo vida e sentimento, é 

pai e nai a un m esm o tempo. 

Com o xa foi recoñecido polos 

romanos imperiais, reverentes e 
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temerosos do "Pater Minius ''.A 
grandeza de nai deulla o 
me.smo Creador aló antes do 
tempo, cando no seu regazo de 
infiriito amor maternal soñaba 
o mundo. E, ~ando, chegado o 
tempo, o soño se materializou 
en realidade, foi o Alento divi
no, Espírito de Deus, quen 
f ecundou as a u gas para empre
ñalas do poder de enxendrar 
novas vidas. 

Dun pai e dunha nai nunca 
todo se dá <lito, precisamente 

. porque pai e nai son vida e vida 
non se di, vívese, celébrase e ... 
¡nada máis! Pai e nai s.on proxi
midade agarimosa e sentimento 
e . os sentimentos non se deixan 
construír na carcasa. hirsuta e 
fría das palabras. 

CARI~ 

O miño, como proxenitor, é 

tenro e achegado ás terras e 
vecinos que acariña docemente · 

no seu repousado decorrer; 
pero tamén é autoridade trans- · 

cendente, e como autoridade 

soberana, ás veces, se é preciso, 
·desbordá en ínfulas de maxesta

de. 
Dos nosos pa1s gardamos 

veneración no corazón e, na 

mente ou nalgún cadro, garda

mos tamén o seu retrato, que 

amosamos só ós achegados, por 
non exhibir moreas de tenrura 

ós máis alleos. 

A imaxe dos pais perpetúase 
nos tillos e, ~endo pai e nai o 

Miño, permítenos ver reflecti

das nel as nosas caras cando 

Xosé Manuel Carbal/o 

nestas fontes de Quintela as súas 
augas repousadas son espello. 

Agora, por obra e gracia desta 
traída, que hoxe se inaugura, a 
vida, feita auga, entrará nas 
nosas casas, de m.aneira que, 
bebendo todos da n:lesma auga, 

_ compartamos mellor a mesma 
· vida para maior harmonía e 
fraternidade. 

E, como de bos tillos é ser 
agradecidos, reforzamos hoxe o 
compromiso de mimar o vello 
patrucio, pai-nai Miño, evitan
do destructivas contamina-

- cións, para que con Deus o 
conservemos e poida ser pre
cioso legado ás xeracións vin
deiras · dun dos máis valiosos 
tesouros de que somos porta
dores e responsables. 

O 21 de abril tivo lugar nos Peares o cabodano da marte do que durante 41 anos foi o seu crego, Nicanor Rielo 
Carballo, nunha igrexa ateigada de veciños e arnigos. Pero non foi unha celebración calquera, ademais da misa 
presentouse un libro dedicado á súa memoria, publicado pala "Asociación Xermolos" de Guitfriz e eu a través 
desta revista á que Nicanor dedicou todo o seu agarimo e que el me axudou a coñecr quera comunicar este 
poema que fixen para esta ocasión: 

"Pód~se ser gardián das palabras, 
pódese ser loitardor só coa fala, 
pódese ser creador da nai patria. 
Quizais a túa loita en silencio 
fixo que o pobo despertara. 
¡Pero ti atopaches da nasa terra as entrañas! 
Lembrándote · hoxe, agradecémosche, 
que o sano dun país e unha fala 
non se apagarán, 
por iso, a túa lembranza 
sempre despertará en nós 
a paixón da loita e as bágoas". 

Isabel Losada García 
A Granxa. Os Peares. Carballedo. 

e········· 
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FAI A.NDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

Lidia e Valentina cos seus respectivos apelidos, con J:?NI xxxxxxxx, 
nadas en Muimenta e Ribademar, autoras da sección "Falando da Lingua" da 
revista Irimia 

EXPOÑEN 

QUE consideran importante saber facer unha instancia, modelo que te?tan 
mostran no número de hoxe, porque aínda que xa ás veces nos dan impresos 
de instancias, outras veces vémonos no caso de daborala nós. 

QUE este documento ten un formato fixo que deben _asimilar. 

QUE ás veces tamén hai que ser serios e aprender a facer estas causas. 

© ~~m® P9! r.eaL&ts. 
Por iso 

SOLICITAN 

. QUE vostedes, cando se vexan na 
necesidade, fagan unha presenta
ción cos seus datos persoais:pome, 
DNI e lugar de nacemento. -De 
xeito opcional poñen o d_omicilio, 
número de teléfono, estado civil, 
profesión e data de nacemento. 

QUE se marcarán claramente 
dúas partes precedidas polos ter

~------------~ mos EXPÓN - EXPOÑO (ou os 

plurais correspondentes) na 1 ª e SOLICITA - SOLICITO (ou plurais) na 2ª. 
Ámbalas dúas unidas por " (E) por iso/isto" ou "(E) polo tanto". 

QUE cada parágrafo do que se expón comezará con "QUE". 

QUE tódolos termos fixos irán en maiúscula ou minúscula negra. 

QUE o lugar e a data irá despois de todo o exposto. 

QUE quen escribe só debe asm ar,. porque xa se identificou na cabeza do 
documento. 

QUE se remata o escrito cunha liña no fondo da páxina co nome do desti
natario, precedida da fórmula de tratamenfo. 

QUE vo tecles lle saquen m oito proveito á nosa explicación 

Compostela·, 7 de maio de 2001 

Señore lectores da revista Irimía 

1. Don José Gea Escolano 
bispo que é de Mondoñedo 
outra vez, polo que fala 
sinalado é polo dedo. 

2. Desta vez o galiñeiro 
non o alborotou un zorro 
foi un ferrolán santuario 
que é da Virxe de Chamorro. 

3. Considero que esta vez 
a razón lévana a pares 
tanto don Gea Escolano 
e o vigairo Fiz Villares. 

4. Des que no século Tres 
nace o señor sacerdote 
moitos padecen pobreza 
non poucos ·zugan do bote. 

5. Empezou a se-lo pobo 
que con dezmas e primicias 
manteñen ó seu pastor 
.cousa que fan con ¿ ... ? ledicia. 

6. Procurouse na Idade Media 
réxime bene:ficial: 
que o crego teña parroquia 
e non o pase tan mal. 

7. Polo título de cura 
inda non rascando bóla 
o clero tiña alomenos 
os seus dereitos de estola. 

8. Moitos señores e nobres 
apoveitan a ocasión 
para . conseguir dereito 
<lito de presentación. 

9·_ Ata o Concilio, parroquias 
de presentación había 
e os señores non gastaban 
para o templo e sancristía. 

10. Certamente é un abuso· 
que vén de ternos distantes 
sen termos que agardar 
a Chamorro de Serantes. 

11. ¡Fóra as capelas privadas 
fóra todo privilexio 
nin nos pazos dos :fidalgos 
nin en palacios rexios! 

12. E non esquezan os bispos 
e se m anteñan en vela 
pois tam én pode abusarse 
prós ricos na súa capela. 




