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EDITORIAL MAL ASUNTO Nos
tempos que corren, a acción sin dical, para ser aceptable e recoñecida pola maioría, e non m anipulada
polo poder económico e ":t;nediático", debe ser
extremadamente intelixente. Portadas de prensa
c01no as que se "facilitaron" recentemente no conflicto de "La U nión ", can.d o dirixentes da CIG pontevedresa fo ron detidos con instrumental diverso -o
idóneo para causa-los estragos que se causaron esa
noite- non
parece prec i sa mente
un ha· mostra daquela
e str a te x ia
erro é tan

~ grande que,
de
non
r ultar incrible, merecería ser unha operación de
si arios da patronal para inculpar ó sindicato.
N on se cu estiona aquí" quen ten a razón no conflic to. Desgraciadam ente o aspecto clave do· asunto,
a n gativa do mp~esario a cumprir-lo laudo arbitr 1
ac9rdara en presen cia do Conselleiro
to que empezab a a ter " espacio" nos
, qu
u t talmente aga chado. Queda
t, m' n ult , para d gracia dos traballadores, a raíz
nfli t , a man iras usos irregulares e prepo_t nt d ste mpre ario que se di que é un protexid do intocable Cacharro Pardo, o "trato" que desde
o comezo do seu meteórico progreso lle deu ós traballadores e as posibles consecuencias que trouxeron
-en fo rma de tráxicos accidentes- as extenuantes
condicións e horarios de traballo dos seus conductores . ¿Terror empresarial? Agora tanto ten, a batalla
informativa semella estar perdida.
Enténdese perfectamente a reacción de Lores, o
alcalde nacionalista de Pontevedra, repudiando eses .
com portamentos que "deixan ó sindicato sen á edibili- .
dade para representa-los traballadores diante da patronal". Efectivam ente, desde un punto de vista global,
o que menos lle interesa ó nacionalismo galega é
r avivar una ima.Xe de rebeldía adolescente, con
maneiras vandálicas: é tempo de asumir responsabilidade de gobern o e de xestionar, ou de demostrar
capacidade de diálogo e de acción política, tal como
.fixo a propia C IG, arriscándose a sentar nunha mesa
o empre ario e con C uíña de · árbitro. Ademais,
·aquel pro eder n on parece en caixar ben co modelo
qu a propia C IG e quixo dar no último Congreso,
and a liña v ne dora foi precisamente a máis dura
ntra os lem n to violentos. A gora a confusión
tá rvida, para felicidade da dereita.

· · · ···· ··e

Foto portada : Xurxo Lobato

OTRASNOTÉCNICAS AMATORIAS

un

país empeñado en destruírse a si mesmo non pode gañar
poboación. Sería contradictorio.
En Galicia levamos séculas de autodestrucción e o feísmo
arquitectónico. e a desaparición ñsica -cada ano somos
menos galegas e galegas- son só dúas mostras da nosa
doenza máis profunda.
¿Por que nos dá igual tira-la pendella de pedra de tan fermosa feitura e facer un adefesio de ladrillo-visto con pucha
de uralita? É evidente: porque todo o tradicional, o propio,
o que vén de vello, nos parece despreciable, sen valor. Vese
ata no falar: a de xesta é.vasoira, pero a moderna é escoba; a
feíta na casa é escada, pero a mercada é escaleira; as de sempre son as cortes, pero as modernas son as cuadras.
A curar esta ferida:, falando de arquitectura, foron axudando algúns cregos que coñezo, igual que moitos :máis, por
desgracia? cooperaron valiosisiman-iente, a botarlle saf e
vinagre, cando non directamente ácido sulfúrico.
Exemplos de sulfúrico douvos dous: en Muimenta da Terra
Chá, está xa a piques de perecer para sempre a súa igrexi-:ña de pedra, o máis xeitoso da parroquia, sombreada por
un freixo e varios carballos centenarios, lugar santo e
enmeigado, tamén pícaro, onde como alguén dicía se perdían nas n.oites de festa moitos
nenos -deses que agora nos faltan p;,ira o equilibrio demográfico. Pois aló está, caendo, mentres
que . a cen mehos se ergue novo
do trinque un impresionante
templo, pecado de fealdade,
catedral da horripilancia, pretencioso e frío. O outro insulto de
cemento · está na parroquia de
Vilela de Taboada, onde a igrexiña vella xa caeu de todo, a pesar
de conservar todo o seti encanto
en cada pedra caída. Por iso
quera lembrar aquí . a don
Euloxio Sanxil, que moi ó contrario, amosoume unha vez a
preciosa restauración · que .fixo
case sen axuda exterior dunha
igrexa no concello de Outeiro de Rei. Ese si foi un piropo á nosa terra.
Porque, cando un quere ó seu país, chámese pobo, rabaño,
ou irmandade, ... aloumíñao e dille causas bonitas ó oído.
¡Que guapiño es! ¡Que cousiñas lindas fu.ches facendo ó ·
longo da túa historia! ¡Voute coidar! Isto, parece que n on,
pero ten a súa aplicación na cousa arquitectónica. Porque
no amor hai tamén a súa parte de técnica. E na técnica
pode haber moito amor sandador... ou moito desprezo criminal.

BQANCJVA .

Xosé Chao Rego

A CLAVE

(Le 10, 25-37)·

QUEDE! SEN PRÓXIMO
Eu principiei devecendo o máis difícil: ir de lericó a Xerusalén.
Xa sei que· a faena é enorme: son uns 32 qu.ilómetros dende un ha
baixada de 700 metros baixo o nivel do Mediterráneo. O camiño
é costento e mesmo con fumas para bandidos. Pero reinábame
facer de bo samaritano. Pero non

teño próximo.

Nunca houbo tanta xente arredor miña, .endexar:nais tamaña
infoma.ción, e non dou atopado o próximo. Cando eu era un
rapaz disposto a non deixar a ninguén maltratado á beira do
camiño.
Agora invoco o . nome de Xesús Cristo. Berro por el e as paredes
do universo devólvenme un eºco sen emoción. Non é causa miña
senón dos globalizadores, que

sempre cadran lonxe, nunca se

fan próximos. Pero ihai tanta xente no camiño de lericó agardando por bos samaritanos!

A PENEIRA
CACHEMIRA, considerada

pala India coma un dos seus estados, foi

repartida dun xeito artificial no 1947 entre este país, Pakistan e a China, e segue a
ser causa de conflicto entre estes dous primeiros países, que xa libraron dúas guerras
por este ·territorio do Himalaia, único de relixión musulmana entre os hindüs. Os
movementos de resistencia de Cachemira están a loitar pala autodeterminación.
Mesmo o día 14 van xuntarse os xefes destas dúas potencias nucleares para crear un
clima de paz entre a India e o Paquistán que colabore a un maior crecemento na
calidade de vida nesta rexión do mundo, que é das máis pobres. Na foto unha aula
de alfabetización de mulleres cos seus tillos.

"Cando ·van, van como rosas;/cancl.o vén, vén como negros" dicía Rosa lía daqueles

SEGADORES QUE IAN A CASTELA desde xuño ata a
I

Virxe de Agosto, nenas e maiores e algunhas mulleres, a pé durante moito tempo, e
ó remate nun tren que nunca chegaba, algLÍns adoitaban levar mercadorías como
zocas ou fouciños para vender _nas cidades. Formaban cuadrillas de 9 a 18 xornaleiros que recrutaba o maioral. Non só cobraban menos cós casteláns, senón que comían moito peor. Alá ían de moitas comarcas de Ourense e Lugo, desde a Terra Chá ata
zonas como a Terra de Campos. Para coñecermos mellar a súa. miseria podem_os ler
unha narración de Manuel María ou contemplar un relevo de Víctor Corral, ámbalas
dúas obras chámanse "Os alugados," que así coñecían nesta comarca ós segad0res.

O DÍA DA PATRIA
GALEGA convídanos a non
perde-la memoria colectiva, desde aquel

1930 no que participaba Castelao no
acto central en Vigo ou no 34 na
Quintana con preto de 30 oradores:
Risco, Otero, Castelao, Cabanillas...
Aínda na "longa noite de pedra", xa no
65, a misa en San Domingos que xuntaba a moitas/os dos "bos e xenerosos"
que proclama o himno de Pondal. .. No
69 a UPG levou á rúa os desexos dun
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pobo que quería riberarse da dictadura
ata que na chamada transición se
reclamaba un goberno galega como
podemos ver nesta foto xa histórica de
Xurxo Lobato na que aparecen Celso

A ASEMBLEA ANTIGLOBALIZACIÓN DE
LUGO ·na que están a trabal lar algunhas e algúns irimegos, está a ser un ha
chamada na conciencia da sociedade, por exemplo, a través do seu órgano de expresión DesGLOBALÍZATE no que informan sobre os efectos tan prexudiciais desta glo-

Emilio, Carmen Santos, Fortes Bouzán e

balización neoliberal. Cómpre salienta-lo esforzo destes cidadáns a través desta ins-

X.A. Gaciño.

tancia crítica que está a desenmascara-las trampas da mundialización dunhas cortl.pañías transnacionais que operan tamén entre nós sen ningún control
democrático.Este colectivo ofrece cada mércores unha asemblea informativa no
salón de actos do Instituto Lucus Augusti, ás 8:30.

· · ·········o

Alfonso .Blanco Torrado
Outra vez estamos a sufrí-los accidentes
de tráfico na propia carne e espirito,
esta familia que formamos as e os ami- ·
gas de lri!Jlia, hoxe pala marte de

XOSE MANUEL
FRADE LOMBARDERO,
crego nos Ánxeles, na Mahía, camiño de
Santiago. Os que o coñecemos desde
nenas sabemos da súa bondade· natural
e xenerosidade sen límites. Moito máis
ca unha actividade vertixinosa, caracterizábao un potencial humano e cristián
que deitaba a cotío desde a inmensidade
do seu ánimo dun xeito silarideiro. Xa
polos anos 76-77 estaba entregado a
dar alento a grupos de reflexión en~re os
universitarios de Santiago pero ningún
sector da poboación foi alleo a súa sensibilidade pastoral: os obre iros, os grupos de base coa mocidade, os labregos ...
lmantounos a todos coa súa dignidade.

OS NOSOS MONTES

urxen máis agarimo no verán porque son o

leito dunha poboación que vive da biodiversidade das especies, fronte a aqueles que
só plantan buscando o ·rendemento económico e rápido; é un ha das causas do lume
que prende axiña nun monte homoxéneo pero que se atopa con cortalumes naturais
cando os bosques están rodeados de prados, hartas e árbores froiteiras. Esiximos ó
Centro de lnvestigacións Forestais de Lourizán, na foto, que se mobilice por unha
p_
olítica racional da Xunta porque ata agora están a favorece-los intereses dos negocios madeireiros fronte á paisaxe e á comuñón natural entre as/os humanqs e os
bosques. É o mellar xeito de previ-lo lume . .

o
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Outra asociación que está a concienciala nasa comunidade é a COORDl NADORA CIDADÁ
PRO-BENPOSTA que,
a.inda que ten o se~ local na .Rúa
Progreso 60, local 5, de Ourense (Tlf.
98837306_2), concíbese coma unha
suma doutros colectivos espallados polo ·
mundo e co mesmo obxectivo: loitar
contra o acoso a esta institución benemérita que é Benposta e que os poderes

A XORNADA DA POBOACIÓN,

o 11, remárcanos un dos

queren destruir. Na cidade só se escoita

dramas de hoxe, xa que o 950/o do crecemento ten lugar nos países máis pobres, sen

un berro: "Ourense non renuncia a

recursos, e irnos cara á traxedia de que un de cada catro que nazan xa non. terán

Benposta". O derribo de Benposta é froi-

auga para beber. A inmigración, que está a salva-la falla de nacementos dos europe-

to dunha operación especulativa e seó

·as, pasou de 1965 a 1990 de 75 a 120 millóns o que supón o 4,5 da poboación dos

comezo ía ser s·ó ·un ha finca para cons-

países máis ricos e o 1,6 dos países en vías de desenvolvemento. A maioría dos que

truir unhas vivendas sociais, agora xa é

nacen cada día (sobre 422.000) xa veñen condenados á miseria e ó analfabetismo.

toda a finca pero para face-lo campo de

Na foto, o nena que foi consdierado o 6.000 millóns nas mans do Secretario da ONU,

fútbol dunha sociedade mercantil. Na

Kofi Annan, cando naceu o.12 de outubro de 1999 en Saraxevo.

ilustración, a cabeceira do seu boletín.
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OPINION

RELIXIÓN DO CONSUMO

fl GALE:RIA~

~ARGADE:LO~

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax :
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

O Financia/ Times, de Londres, informou que a Young &
RubJcam, unha das maiores axencias de pub/icidade do
mundo, difundiu a lista das dez marcas máis
recoñecidas por 45.444 mozos e adultos de 19 países.
E/as son: Coca Cola (35 millóns .de unidades vendidas
cada hora); Disney, Nike, BMW, Porsche, MercedesBenz, Adidas, Rolls-Royce, Calvin Klein e Ro/ex.

15168 Sacia (A Coruña)
Teléfs .: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax :
981 - 62 38 04
·
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf. : 981 - 58 19 05
Fax :
981 - 58 18 88
~ Provenza, 274

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax :
93 - 215 01 79
~~ Zurbano , 46
28010 MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Fax:
91 - 3104830
~~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~$ Dolores, 55

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

27001 LUGO
Teléf. : 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
(~ Dr. Cadaval , 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax :
986 - 22 04 74

(Ei 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
02 .657 58 99
Fax:
~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 7918
~~ Praza de España, 2

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

·········:··· o

O NECESARIO E O SUPERFLUO
"As marcas constitúen a nova relixión. As persoas_vólcahse nelas na busca de
sentido", declarou un director de Young & Rubicai:ri. Expresa ademais, que
esas marcas "posúen a paixón e o dinamismo necesarios' para transforma-lo
mundo e converte-las persoas á súa maneira de pensar".
A Fitch, consultora londinense de · deseño, o ano pasado realzou o c;;irácter
"divino" desas marcas famosas_, sinalando que, os domingos, as persoas prefiren
o shopping á misa ou ó culto_ A favor da tese, a ·empresa mencionou dous
exemplos: desde 1991, cerca de doce mil personas celebraron matrimonios nos
parques de Disney World, e estase convertendo en moda os féretros marca
Harley, nos que ·son enterrados os motociclistas adictos ós productos HarleyDavidson.
A tese non carece de lóxica. Marx xa dertunciara o fetiche da mercadoría.
Nos seus inicios, fa Revolución Industrial descubriu que as persoas non queren só o necesario. Se dispoñen de poder adquisitivo, adoran ostentar o supe.r fluo. A publicidade veu axudar ó superfluo para que se impoña como necesario.

1

Freí Betto

·

A ·mercadoría intermediaria na
relación entre seres humanos (persoa- mercadoría-persoa), pasou a
ocupa- los extremos ·(mercadoríapersoa- mercadoría). Se chego á casa
dun amigo en autobús, o tneu v~or é
inferior a quen _chega en BMW Iso
vale para a camisa que visto o relqxo
que traio no pulso. Non son eu, persoa humana, que fago uso del obxecto.
É o producto, revestido de fetiche,
que me imprime valor, aumentando
a miña cotización no mercado das
relacións sociais. O que lle faría a un
Descartes neoliberal proclamar:
"Consumó, logo existo"·. Fóra do
mercado
non
hai
salvación,
alertan os novos sácerdotes de la idolatría consumista.
Esa .a propiación relixiosa do mercado ~ evidente nos centros comerciais, tan _ben criticados pór José
: Saramago en A Caverna. Case todos .
posúen liñas arquitectónicas de catedrais estilizadas. Son os templos do
. deus mercado. N eles non se entra
con calquera traxe, e si con roupa de
misa de domingo. Percórrense os seÚs
claustros rharmorizados ó son gregoriano posmoderno, aquela musiquiña
de ·sala de espera dentista. Ali dentro
tC?do evoca o paraíso: non hai mendigos nin nenos da rúa, pobreza ou
miseria. Cun mirar devoto, o consumidor contempla as capelas que
ostentan, en ricos nichos, os venerables obxectos de consumo, rodeados
por belas sacerdotisas. Quen pode
pagar ó contado, séntese no ceo;
queh recorre ó cheque especial ou ó
crédito·, no purgatorio; quen non dispóri de recursos, no inferno. Á saída,
emporiso, todos se irmandan na mesa
"eucarística" de McDonald's.

ILUSIÓNS
A Young & Rubicam comparou. as
axencias de publicidade cos misioneiros que difundiron polo mundo reli-

xións coma o ·cristianismo ou o islamismo. "As relixións baseáronse ·en
ideas poderosas que confiren sigruficado e obxectivo á vida", declarou o
director da axencia inglesa.
A fe imprime sentido subxectivo á
vida, obxectivando . a práctica do
amor, mentres un producto crea a
penas a ilusoria sensación de que, ·
graóas a el, ternos máis valor ós olios
alleos. O consumismo é a enfermidade da baixa autoestima.
Un San Francisco de Assis ou
Gandhi no necesitahan d1.:m artificio
para concentrarse en si e descentrarse nos outros e en Dios.
O pecado orixinal desta nova "relixión" é que, ó contrario das tradicionais, ela non é altruísta, é egoísta; non
favorece a solidariedade, e si a competitividade; non fai da vida un ~on, .
¿pero posfüe: E o que é peor: fai
como se fose o paraíso na terra e
manda ó consumidor á eternidade
completamente . des_p rovisto de to dolos bens -que acumulo u <leste lado da
vida.
A crítica ó fe ti che da mercado ría
data de hai oito século.s antés de
Cristo, conforme este texto do profeta Isaías: "O carpinteiro corta madei-

ra, estende o cordel, fai unha marca
co lapis, traballa coa garlopa, logo trá·zaa co _compás, e faina a semellanza
dun home, conforme á fermosura
dun humano, para que habite no
templo. Se, corta para si uns cedros,
ou colle un toro de aciñeira ou de
carballo, déixao' endurecer en~re as
árhores do bosque, _e planta no se:i
lugar uri cedro que a chuvia fará
medrar. A maderia sérvelle ó home
para queim~, colle parte dela e acende o lume; quenta o forno e coce o
pan. ·T amé.n pode traballar un .deus e
postrarse ante el, pode facer un ídolo .
e adoralo. A metade da árbore quéimaa no lume, sobre a outra asa ~arne,
come o asado e .fártase. Tamén .se
quenta e di: "¡Ah, quéntom_e, vexo o
resplandor!". O que lle sobra é para un
deus, fai o seu ídolo, adórao e póstrase ante el, rézalle ó seu deus e dille:
"Sálvame, que e-lo meu deus" (Is, 44,
13- 17).
Da relixión de consumo non escapa nin o consumo da relixión, pre.sentada como un remedio milagroso,.
capaz de aliviar dores e angustias,
garante prosperidade e alegría.
Mentras tanto, El ten fame e non
lle dan de comer (Mateo 25, ·31-40).
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CARLOS ALMUÍÑA
UNHA·APOSTA, O MEDIO RURAL GALEGO.
POSIBILIDADES: TODAS
Nas últimas semanas tivo certo eco nos medios de comunicación galegas ó chamado
feísmo e algunhas polémicas relacionadas ·co xeito de rehabilitar e construír en Galicia.
Un arquitecto do prestixio de Carlos Almuíña é quen mellor nos podía achega·r ó
momento actual da ¡;¡rquitectura no noso país.
¿Hai descoñecemento do que é
arquitectura?
Sobre todo hai un mal coñecemento

Carlos ¿todo o construído é arquitectura?
lo p d s r arquit tura en canto
Lrans ' nd ' a imple utilidade constructiva e a :ida unha dimensión estética. Por
' mpl , as muras da Rib~ira (Chantada)
con truíron e para re olver unha necesidade práctica , sen embargo, polo xeito de
e implantar no territorio e de conforma-la paisaxe, chegamos a aprecialas
esteticamente, nese momento convértense en Arquitectura.
¿Para relacionarse e disfrutar da
Arte hai que entender de Arte?
En principio non, pero canto máis
entendes, máis posibilidades tes de disfrutala.A calidade do gozo vén condicionada polo que sabes. Un exemplo sería' o
cine, unha boa película pode ser apreciada por calquera de nós, pero canto máis
saibas de cine máis vas disfrutar dela.
¿É a arquitectura amáis conservadora das artes?
Á ~arte da dependencia que o arquitecto ten resp cto dos valore e téticos de
qu n 11 paga polo seu traballo, a arquit ctura ten un condicionantes, unhas
limita ións qu non teñen nin a poesía

nin a música, por exemplo. Ten que cumprir tres cousas que xa formulou
Vitrubio, arquitecto romano da época de
Augusto, e que segilen e seguirán viX:entes:
-Firmitas, isto é, manterse en pé, que
non caia.
-Utilitas, o construído debe servir
para o que se necesite . .Ás veces iso
non se ten en canta e non se sabe
proxectar para o uso se lle ten que
dar. Aquí entra tamén o aspecto económico.
- Venustas, ou beleza, que é o único
que condiciona á música ou á poesía,
pero que para nós depende de algo
máis que a propia vontade ou a ima- ·
xinación.

A arquitectura
condiciona
a.visión do
mundo nos
habitantes dun
territorio.

¿ Non faría falla un proxecto de
difusión da arquitectura, un maior
contacto ou achegamento entre
os/ as profesionais e a sociedade?
Ese é un dos retos do Colexio de
Arquitectos, supera-la incomunicación.
Entre as funcións propias do. Colexio
como institución profesional, está a pro~
moción e a difusión de todo o que ten
que ve~ coa arquitectura nun sentido
"amplo," isto é, arquitectura, urbanismo e
medio ambiente. Niso se traballa xa
Cl.lnha visión a longo prazo.
¿Como ve-la vivenda do s. XXI?
Coma sempre, a vivencia reflectirá no
s.XXI ·o modo de vivir da xente do ·
s.XXI. É dicir, será a xente a que lles dea
forma ás súas vivencias.

ARQUITECTURA DE PASARELA
¿Que che parece a ~moda de
importar arquitectura de autor?¿Hai ·
unha arquitectura de pasarela?
Algo podemos ver nela de arquitectura de pasarela, pero é cousa moi asentada
na historia da arquitectura. Por poñer
dous exemplos, na Idade Media, para
construí-la catedral de Santiago trouxeron mestres de obra de fóra ·como os
mestres Estevo, Roberto ou Mateo, o
autor do Pórtico da Gloria. O u no
s.XVIII Felipe V trae arquitectos italianos
para construí-lo Palacio Real en Madri.d.
Pero, por outra parte, iso abre o h ori- .
zonte ·a novas ideas, hai intercambio,

Clara Miguélez
favorécese a mestizaxe cultural e créase
debate, que sempre é bo.
Sí, pero pode . pasar coma na
Cidade da Cultura, que por falla de
coñecemento da realidad~ gálega o
arquitecto cometa erros que van a
ter unha grand~ repercusión para a
cidade.
_Pode pa~ar: é o risco que se corre en
cada obra que se emprende, e pode pasar
tamén cos arquitectos da localidade.
¿Pódese falar hoxe dunha arquitectura galega?
Eu creo que si. Para falar de arquitectura galega, primeiro, ten que estar construída aquí; nese momento é arquitectura galega, porque está nun territorio
determinado, envolta nunha paisaxe concreta, e a partir de aí esa arquitectura
condiciona a visión do mundo que terán

económicos. Pero estas cousas levan o
seu tempo. Por iso parece que antes a
ordenación do territorio obtiña uns
resultados máis harmoniosos e roáis respectuosos · co medio. Na práctica do
urbanismo os técnicos atopan moitas
dÍ:ficultades: non hai plan director territorial, non -se concibe o planeamento
máis alá. do límite municipal. E aínda por
riba falta unha conciencia social de respecto polo medio natural e polo desenvolvemento harmónico do territorio.
Pénsase unicamente en términos de edificabilidade e de rendibilidade económica inmediata. O resultado é que o urbanismo galego actual é un mal urbanismo.

os habitantes dese · territorio e, polo
tanto, tamén a arquitectura que producirán eses habitantes .de aí para adiante. E
nesa arquitectura galega evidentemente
atopamos cousas importadas como os
claustros, ~omúns a toda a cultura mediterránea, ou temas coincidentes coa
arquitectura atlántica, como o. espacio
interior da palloza ou o gran curral
cuberto, tan semellantes ó hall ou vestíbulo das casas anglosaxonas. Resultados
de dous desenvolvementos distintos qúe
partiron da mesma orixe, o espacio centrado pola presencia do lume.

¿Que consecu.e ncias trouxo o
éxodo da poboación rural galega
cara ós centros urbanos? ¿Como
están medrando as grandes urbes?
O problema nos núcleos urbanos foi a
falla de previsión: non foron preparados
para acoller á xente que, segundo _din,
sobraba no rural. Hai unha diseminación
indiscriminada da poboación arredor das
cidades sen que estas áreas foran preparadas en dotación de infraestructuras e servicios. Confiouse en exceso nunha hipo...:
tética autorregulae:ión do fenómeno do
crecemento urbano, da estructura do
territorio e do sistema de asentamento
humano que non se produce nun tempo
curto, E estou falando do aspecto físico,
visible, do fenómeno: esa medra na Íiña
Ferrol-Vigo e esas aldeas do interior nas
que quince ou vinte vellos son toda a
feligresía q{ie queda para a _misa do
domingo.
No aspecto social preocúpame o desequilibrio entre as ramas da producción.
Faise publicidade dos incentivos para o
abandono da producción agraria pero
non está tan claro que se propicie a creación de traballos noutras actividades.

O URBANISMO
¿E dun urbanismo galego?
O urbanismo necesita un ritmo e un
tempo que hoxe non se lle concede: Hai
tendencia a moverse a golpe de eleccións e de condicionantes políticos e

Cada vez o urbano e o rural aseméllanse ·máis ¿Cara a onde
irnos? ¿Ten algo que ve-la globalización?
O característico do urbano e o rural
non é xa a producción agraria ou a posición xe_ográfica, senón a capacidade de

Falta
conciencia social de respecto
polo ~ontorn-o
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relacionarse. A facilidade para desprazarse e para comunicarse favorecen o :iritercambio de usos e de formas de vivir.
Pódese vivir no medio do campo e levar
unha vida urbana, de relacións non condicionadas pola proxirnidade física, de
acceso e uso intenso de se"rvicios e equipamentos, e, pola contra, alguén no
medio da gran cidade pode estar absolutamente encerrado nun xeito de vida
"rural", ou máis ben "tribal", un contorno reducido e fisicamente próximo de
persoas que determinan as propias actitudes e conductas.
¿Que posibilidades lle . ves ti ó
territorio galego?
Todas. É un territorio "amable", ten
excelentes condicións naturais e paisaxísticas, as cidades aínda son dun tamaño
"asequible" e ben relacionadas ou ben
comunicadas. Unicamente cómpre que
saibamos manter estas condicións e non
estragalas con intervencións d~safortuna
das.

e···· · · · ·
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CONTRAPUNIO
Recentemente (Jrimia nº 601) publicamos un artigo de Pepe Chao qu_
e deu que fa/ar. Co
título de ¿fan falla sacerd9tes consagrados? poñía no fío do debate-unha cuestión para a
que moitos dos nasos lectores e 'lectoras ou colaboradores habituais están sensibilizados
e teñen algo que dicir. Coa intención de abrir un debate vivo e sincero traemos hoxe a este
contrapunto dúas opinións de distinto carácter. Agardamas novas opinións e novas luces.

¿SI OU NON?

Antón Martínez Aneiros .
aínda que dentro dela queden as fallas
e as torturas por ter imposto . ·unha
antinatural e antievanxélica· lei celibataria, con desprezo da muller, xa que o honor e o poder sacerdotal estivo
reservado en exclusiva a un desarraigado varón castrado (con perdón, que
non está na rniña intención caricaturizar senón dar un toque ·de atención). -

¿ acerdocio na igrexa? Sabido o sabido
haberá que dicir basta xa e gracias polos
servicios prestados. E} para unha persoa
coma min que foi descubrindo na vida a
tropez óns onorte da esperanz a} co dita xa _
ahondaría. Con todo vou intentar indícalas raz óns que me foron convencendo de
que o rumbo da ~arca de Pedro debería ser
orientado virando a babor.

ESCORRENTA-LO MEDO
Pero primeiro hai que escorrenta-lo
medo. Porque ¿unha igrexa sen sacerdotes tal cal e taría por iso chamada a
desaparecer? Rotundamente non. Nos
prim iros éculos .do cristianismo non
xi tían sac rdotes e foi cando se realizou o máis dificil e custoso da evaneliza ión, co martirio como caldo de
ultiv . N t s tre éculos, o cristiani mo p n trara a cultura grega e contaba · n eguidore na Roma impe-

rial. E sempre foi o grupo, a comunidade activa ( a ekklesía) cos seus guías,
servidores e servidoras, a autora responsable da acción. Sabemos tamén
incluso que os escritos neotestamei:itarios son sobre todo obra comunitaria
máis que de escribidores. Algo así buscamos agora coa corrente "somos
igrexa".
Pois ben, logo disto chegou o que xa
sabemos: un sacerdocio descoñecido
no proxecto de Reino de Deus predicado por Xesús entra pola porta de
atrás na igrexa cando xa estabamos no
s. III. A falla de . garantías para tal viraxe pode se.:..la causa de que as xerarquías dos nosos días tanto se alporicen
polo que eles denominan s.ó falta de
vocacións no andar polo s. XXI. Pero
debemos aceptar con humildade que
bastante tolerante, perdoadora e encubridora se mostrou a historia sempre,

A REVOLUCIÓN ESPIRITUAL DE XESÚS
A entrada do sacerdocio na igrexa
foi allea á Boa Nova, porque o sacerdocio está ordenado ó servicio do
Templó, para ofrecer sacrificios, cando
o Deus-Pai..:.Nai de Xesús, como anunciaron os profetas, rexeita os
sacrificios e ofrendas e nin a morte do
seu· filio debe ser entendida neste
senso. Xesús morreu porque os poderes deste mundo non soportaron a súa
palabra, e non coma un cordeiro destinado a verter o seu sangue en desagravio a un Deus ofendido.
Para rematar c"ollo prestada unha
idea do teólogo X .I. González Faus.A
-dialéctica · recobre toda a vida de
Xesús, calificada coma un debate sobre
Deus, mantido por el cos representan- tes oficiais, relixioso-:-políticos, (sempre
xuntos) de Deus. Pois ben, con esto
Xesus acabou a súa vida introducindo
a _maior revolución espiritual .(tamén
social) da historia humana, deixando
sentado que o carniño cara a Deus non
pasa polo Poder, nin polo Templo, nin
polo Sacerdocio, nin pola Lei, senón
polos pobres excluídos da historia
humana, e quen teña oídos para oír
que escoite .

o
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A IGREXA E O REINO DE DEUS
NECEISTAN CURAS ..·. NON CREGOS

Victorino Pérez Prieto

Hai quen di que tanto ten unha palabra ou outra, que. o caso é a realidade, pero eu
penso que as palabras reflicten xa unha concepción da realidade e comportan unha
determinada actuación. Cando me chaman Hcrego;' eu digo que pretero Hcura;' incluso
máis que Hsacerdote" ou mesmo Hpresbítero~'
CURAS DIFERENTES
Cura porque expresa unha relación
coas persoas: "curador", sandador do
mal do corpo . e do espírito . .Crego, en
troques, é _o "clérigo", o que pertence
ao estamento clerical, afastado, unha .
casta aparte. E sacerdote, pode lembrar o
sacerdocio veterotestamentario, sacrificial e ritual, éunha entidade de ·s~u, á
parte da comunidade... por iso o
Vaticano II preferiu a palabra máis
neo testamentaria
de
presbítero.
Ultimamente fálase de ministerio ordenado. Palabras máis precisas, pero máis
frías tamén.
Xa hai anos que os curas. están en
crise. Alguén dixo que o tempo dos
curas durou trinta séculos, .desde
Abraham ata 1960, e que en trinta anos
está a desaparecer. Hoxe algúns pensan
que sobra o ministerio ordenado, seica
rémora para .o porvir. da Igrexa. Creo
que a maioría pensamos que non; non
só os sectores tradicionais ou os curas e
teólogos que "defenden o seu", serrón
o pobo de Deus que xa non atura uns
cregos funcionarios, presuntamente
asexuados, reprimidos e autori~ar~os,
un estamento · exclusivo de varóns ...
pero que busca un cura diferente, crente, san e servidor gratuíto, humilde
c11rador, irmán/ a entre os/ as irmáns/ ás .
Confeso que tería qu.e pedir .perdón
por cómo exerzo e teño exercido· o meu
ministerio, pero non por ser cura, serrón
máis ben darlle gracias a Deus por selo.
Despois de corenta e seis anos d_e cristián e vinte de cuta, o máis importante
para min é ser cristián: a paixón por ser
discípulo de . Xesús Cristo coa gran
familia da Igrexa. Pero tamén, debo
dicir que hoxe son cristián, en concreto,
sendo cura nunhas comunidades. Canda

elas camiño coma irmán, pero tamén
exercendo a resporisábilidade encomendada e asumida de anuncia-la
Palabra, celebra-la fe e presidir na caridade. Quizás non sexa innecesario precisar que anuncia-la Palabra non é "ceibar a miña parrafeada persoal" , nin presidir. Eucaristía é "tomar un grolo cos
amigos", serrón mergullarme no misterio da presencia salvadora de Cristo
Resucitado no medio da comunidade.
Por iso, creo profundamente no valor
dos sacramentos. E síntome servidor
desa Palabra e adorador des~ presencia
liberadora na Igrexa, Igrexa' da que
SchiÍlebeeckx dicía que, con. todo, "é
necesaria, porque sen a Igrexa o cristianismo sería un caos" (Soy un .teólogo
feliz ).

a

quia, na Lagoa de tras da Corda, escoitei a un ··vello p etrucio de Bocerrei
dicirme -a min, un mocete de trinta
anos escasos- "Vostede é aquí a nosa
autoridade", eu cavilei que esa autoridade podía levarme a ser un novo cacique, ou a ser un mediador, acompañan. te na liberación co pobo que amaba.
Paréceme que eles entenderon máis
ben isto último, e iso mar~OU i1S nosas
relacións.
Cura, pastor, profeta, mediador...
tarefa de tQda unha vida na que un é
sempre aprendiz; pero a figura segue
erguéndose aí valiosa e necesaria.
Como necesaria é tamén a contestación nesta Igrexa polo mal que realiza
o seu ministerio, pola represión, etc..
Con todo, como escribía K. Rahner
hai xa .tres décadas, "Debemos tentar
unha contestación máis vital que ideolóxica ... ; menos resentida e máis chea de
esperanza. Pois a esperanza pode constituí-lo sinal básico de que avanzamos
no sentido de Deus" (Sacerdotes ¿pari;z
que?).
1

UNHA GRACIA E UNHA
TAREFA
A miña identidade cristiá, marcada
polo meu ser cura, non a vivo coma un
estigma social nun mundo seculariza.do, serrón coma unha gracia, un regalo.
de Deus; do mesmo xeito que outros
reciben o.utras, nin mellores nin peores,
simplemente diferentes. Esa identidade
vénme de Xesús Cristo, a quen me
sinto ·intimamente vencellado, e da
Igrexa (Ecclesía kiriou, ou "Asemblea do
Señor") na me sinto intimamente
inmerso. Por iso, tento exercer o meu
ministerio no nome de ambos. O meu
ser cura non se reduce ó exercicio
dunhas Jur:cións na comunidade, serrón
que conforma toda a miña vida de crente.
Quen di que non necesita profetas,
pastores ou meq.iadores, esquece · os
máis febles, e é un iluso self made man,
autosuficiente, confiado nunha enganosa musculatura persoal, relixiosa ou
moral. Cando na miña primeira parro-

e···········
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DOSNOSOS
VELLOS OFICIOS
OS SANTEIROS DE CHAVE
Cando a pedra durmida e acochada
Da terra-nai no garimoso seo
Desperta do seu sono milenario
E quer ser oración e pensamento,
Frorece nun varal, estende os braz os,
E póndose de pé faise cruceiro.
Ramón Cabanillas
Xa teño falado dos santeiros ou escultores populares que
labraron os nosos cruceiros e os petos de ánimas. Pero esta
vez coido qúe debo volver a tratar deles e, en particular, de
Andrés Castaño Fernández e do seu neto Andrés Castaño
Castro, coñecidos nas terras coruñesas de N oia e da ·
Barbanza onde se conservan as máis das súas obras, polos
"Sant iros d e Chave" aldea da parroquia e concello de
Lousam. onde naceron, viviron e finaron.
O que lle dedique hoxe esta lembranza, débese a que
acab de r cibi-lo libro Vidas labradas en pedra. Os santeiros de
//(/ve - Lousame, publicado polo concello de Lousame, e da
< ut ría d
Xo é A. Castro Castaño e Estanislao Fernández de
la . . ig ñ .
ñcz a ámbolos dous persoalmente: o primeir 1·va tra e 11 d arreo na recuperación da memoria e da
bra d s seus d vanceiros (pois el é neto do último santeir ) ; e o segundo, polas moitas publicacións con que con ta,
entre a que debemos citar esta vez -tendo en conta o
tema- : Esrnoleíros e petos de ánimas, ·que consta de catro
volumes dedicados, respectivamente, ás catro provincias.
j

O SANTEIRO VELLO
Andrés Castaño Fernández naceu e finou na aldea. de
Chave (1825-1914). A mellor mostra do seu labor son os
cruceiros que aínda hoxe en día se sabe que foron labrados
por el, que van dende 1856 (o de Filgueira, Lousame), ata
1909 (Busto, Augasantas, Rois). En total os autores contabilizaron 38, pero ninguén dubida que pode haber máis, sen
ter en conta os que teñen desaparecido dende entón ou
foron arranxados por. outros santeiros: Filgueira-Lousame
(1 56), A Burata-Rianxo (1858)., Suevos-Mazaricos (1861),
Agrelo-Noia· (1863), Belles de Arriba e Belles de AbaixoBoiro (1868 e 1870, respectivamente), Vilanova-Noia
(1872) Ribeiriña-Pobra do Cararniñal (1872), AlbarizaLou ame (1 78), Teaño-Boiro (1879), Eiroa-Noia (1879),
ontimundi-Rois (1879) , Eiroa-Noia (1880), Fialla-Noia
(1 82) Moimenta..,Boiro (1882), Vilaboa-Noia (1883),
ilvarredonda-Rois (1883), Quintáns-Porto do Son (1884),
N bra-Porto do Son (1886) , Resúa-Porto do Son (1886),
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Vilar de Tállara- Lousame (1887), Urdilde-Rois (1888) ,
Pedrouzos-Rois (1889), Berrimes-Lousame (1889), Bustelo ·
do Monte-Dodro (1893), Roo- Noia (1894), SilvarredondaRois (1897), Silvarredonda-Lousame (1898), Ponte Grande-:
Boiro (1899), Sobrado- Porto do Son (1900), ·Maceda-Boiro
(1902), Busto~Rois (1909), etc. Fórá quedan os non datados,
aínda que atendendo ós seus rasgos estilísticos e á tradición .
mantida polos veciños saísen de seguro do obradoiro de
Chave.
Gracias ó seu ." libro de contabilidade", sab emos que a
labra e colocación dun cruceiro podía ap.dar daquela entre
1.000 e 3.000 reais, cobrando algúns mesmo en onzas de
ouro cubanas.
Entre todos hai catro que cómpre por forza nomear, porque non só sobrancean entre os labrados p.or este sante_iro,
senón en xeral, que son os desencravos: Suevos (1861), Eiroa
(1879),Vilariño- Urdilde ,(1888) e Berrimes (1889), de xeito
que .aínda que non tivese máis que estas catro obras, xa
haberla que contalo entre os nosos grandes santeiros. N on se
sabe de quen. sería a idea de representar esta escena da

Clodio. González Pérez
Paixón, pero cómpre ter en conta que o primeiro -o de
Suevcis- é anterior en once anos ó do Hío (Cangas do
Morrazo), debido -segundo parece- a Ignacio Cerviño
· Quinteiro e non a "Pepe da Pena" (X.osé Cerviño García),
polo que puidera ser que fose de Ventura Pérez de Lema, que
pagou a labra do de Suevos, persoa moi relixiosa segundo se
conta, que na súa familia había cregos de abondo.
Ademais destas obras, tamén se encargou ó menos de
construír dúas torres: as das igrexas de Luou-Teo (1847) e
Augasantas-Rois _(1874) . .

O SANTEIRO NOVO
Andrés Castaño Castro, o mesmo que seu avó, na:ceu e
finou na aldea de Chave, en 1881 e 196l, respectivamente.
O seu pai -filio do santeirQ vello-:- dedicouse á carpintería,
por iso foi o neto o que mantivo a tradición da labra da
pedra.
Castro Castaño e Fernández de la Cigoña afribúenlle en
total 32 cruceiros, pero -o mesmo que .no caso do avóvarios non son obra nova, senón que se trata de restauracións, e tamén é de supoñer que teñan desaparecido algúns
ou fosen reformados nos últimos anos, en particular a parte
escul~órica que é pola que se recoñece o autor: Entre os restaurados clase o caso que o que figura en prirneiro lugar é o
que xa restaurara seu avó, o situadp no lugar da Barquiña, en
Noia, que fora labrado en 1792. O primeiro completo, atendendo á cronoloxía que figura nos mesmos, sería o de
Baneo, en Outes, do ano 1901, remata.n do co de Sabacedo
(Rois), en 1948.
Consonte coa datación, de seguro que son da_súa autoría
os seguintes: Carleo · de Abaixo-Outes (1901), Macenda-

Boiro (1902), Louriño-Boiro (1902), Nine-Boiro (1903) ,
Arxellas-Lousame (1903), A Coviña-Boiro (1905) ,
Aldeagrande e Tállara-Lousame (ámbolos dous en 1906),
Maxide-Lousame · (1908), Covas-Rois (1909), Campos de .
Pazos-Rianxo (1909), Cando de Arriba-Outes (1910) ,
Chave-Lousame (1910), Cruído-Lousame (1913), VilanovaLousame (1915), Sandre~o-Boiro (1917), c;ompar~de
Lousame (1919)~ Comoxo-Boiro (1925), Boliña-Boiro
(1925), Ferreiros-Boiro (1928), Cruído-Lousame (1929) , A
Igrés-Rois (1934) , A Mámoa-Rianxo (1940), San FinxLousame (1940), A Verbena-Boiro (1942), Moirnenta-Boiro
(1942) e Sabacedo-Rois (1948). Esto só no tocante ós datados, pois logo hai outros que se sabe que son del, pero non
se coñece a época en que os labrou.
Aínda que o prezo dun cruceiro depende de como sexa
a feitura, número de imaxes, lugar a onde haxa que levalo,
etc., por termo medio apdaba nesta época entre as 2.000 e
as 3.000 pesetas.
---o---

Os "santeiros de Chave", artisticamente encadrables na
corrente ecléctica do século XIX e primeiros anos do XX,
foron dous dos últimos grandes artistas populares, dos que
aínda hoxe en día se mantén a memoria, atribuíndolle obras
que nunca fixeron, o que amosa a súa popularidade en tempos pasados.
O libro de Castro Castaño e Fernández de la Cigoña
constitúe unha aportación moi interesante, non xa en particular para a historia dos cruceiros das terras dos concellos de
Lousame, Boiro, Rois, Porto do Son, N6{a, Rianxo, Pobra do
Caramiñal, ... , que é onde se conservan principálme;nte as
obras saídas do obradoiro de Chave, serrón en xeral para toda
Galicia.
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MEMORIAM

Daquela verei o sol con olios novos
E a noite e a súa aldea reunida
A garza branca e os seus ocultos ovos
A pel do río e a súa secreta vida
Ver i a alma xemelga de cada home
Na nteira verdade da súa querencia
ada u. a no seu primeiro nome
a a n me na úa lograda esencia
nfluíndo na paz da túa mirada
H ~i ver por fin a certa encruciliada
De tód lo cam.iños desta Historia
E o reverso que de festa ten a morte
E saciarei os olios na túa gloria
Para xa sempre máis ver, verme e verte.
Pedro Casaldáliga, (traducción D.L.M.)
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O NOSOTABOLEIRO

Marisa Vida/

ENCONTRO ·DE VERÁN: ·
para recrear unha ·es-piritualidade Hberadora
Irimia convoca un ano máis un retiro no mes de agosto, para
compartir e recrear unha espiritualidade desde a experiencia
cotiá, centrada no evanxeo.

-Vainos ·acompañar este ano Xulio Lois, galego · que exerce
. de párroco en Vallecas, amigo de Irimia e ben coñecido
pola súa reflexión sobre a teoloxía da liberación.
- O encontro celebrarase en Lago -Valdoviño- .
- Entrámo-lo día 14 de agosto á tardiña -levando a cea- e
saímo-lo 18 a medio día.
A proposta mantén o seu estilo doutros anos: en grupo vertical
(desde meniños de teta a vellos sabios en idade xubilosa); traballando todo entre todos e pagando a escote de
acordo co que saia (hai sempre descontos para menores, parados e estudiantes).

¿COMO ANOTARSE?
Como as capacidades non son infinitas -25 camas máis tendas de campañahai un prazo estricto para anotarse:.

e·cómpre org~ruza-la intendencia,

antes do 1 de agosto no teléfono
982-455010
ou, tamén, no correo electróni~o CASADOROMUALDO@terra.es

............................................................ ............. .........................................·...................................... : ...................................................................................................................................................
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Se queres subscribirte á revista IRIMIA, ou coñeces a alguén que lle poida interesar e recibir de balde os tres próximos números, recorta e envíanos os datos ó Apartado 980 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
NOME: ........... .·................. .... .. .APELIDOS : .................... . . . ... ..... . . .. : . ... ....... . . .... . ....... . ... ... ........ ·./· .. ..... .......... .
ENDEREZO : . . . .. . . . ........ . .. . ... . .. . . . . . .... . ... . . . ... ...... ....... . .. .... ... . . . . . . .... .... . ... .... . .. . ...... .. ... . .. . . . . . . ... . . .. . . . . .. . ... . .... . . .
CÓD. POSTAL: . . . ...... . .... ... ......... . .. .CONCE.LLO OU CIDADE: . . .. .. . .. .. . .. .......... ... ... . .. ..... .PROVINCIA: .... . . . ...... . ......... . ..... . ....... .
PARA SUBSCRICIÓNS:
SUBSCRICIÓN ANUAL - SINALAR CUN X:
Real:
O:cJinaria: 2.500 pts . .O

3.ooo pts. o

De apoio: 5.000 pts. O

DOMICILIACIÓN
BANCO OU CAIXA E AFORROS:
DOMICILIO DO BANCO: . . ... . .... . . . .. . . . .. .... ... ... .... ..... ... . ........... . .. . ."." .. . ... . : . . . ........ .CÓD. POSTAL: . .. .. ...... .. . . ... . ............... . . .
CONCELLO OU CIDADE: . . ... .. .. . . . . .. . . .. ... PROVINCIA: .......... . .. . ... . ......... . ... .. .. . . . . . . .......TITULAR DA CONTA: . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. . ... ... .. , ..
N• de CONTA: ____ / ____ / __ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
,
Sírvase atenger ata novo aviso, e ccin cargo á miña canta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados ó seu cobro por IRIMIA.
En .......................... ~................... a·....:.................. de .......... :........................ de 200_.
Atentamente.

Se queres podes ingresar directamente en calquera das nasas cantas indicando claramente ·o teu nome no impreso de ingreso e enviándonos unha copia xunto cos teus datos.
Canta:
CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822
CAIXA POSTAL: 1302-6000-83-0017905488

e ········· · ·

· · · · ·····e

FAI A.NDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

¡Ai, válghame Deus! ¡Que calor! ¡Estamos que nos derretemos! Se saímos
á· rúa mal, se queqamos na casa peor... X a sabemos que non hai quen nos
entenda que o outro día aínda n os estabamos queixando da choiva (que xa
parecemos as "Pem áns" de Irimia), pero é que is to non hai quen o agu.ante,
sempre suando ... ¿Queredes sabe-la verdade? , ¿o que realmente nos apetece?
¡¡As vacacións !! Coller, meter todo nun fardelo e desaparecer debaixo dun
parasol, ou viaxar .. . Non vos.podedes imaxinar cánto nos gusta viaxar, "hai que
ver mundo " que din as avoas. Iso si, nós non somos de grandes. " tours" , nós
aquí por Galicia, coñecendo. ·a terra, dun lado
pará outro, sen grandes
pretensións... O proble:ma é escoller entre tanta
ramada e tanta festa.
C ando eramos novas si,
que logo estabamos en
todas. Agora pois; qué
queredes que vos digamos, fomos perdendo un
. algo ... pero tamén desenvolvemos un truco infalible para non perde-las
m ellores... ¡seguir o refran eiro! Por exemplo, ¿que
non sabes que facer no
m es de agosto? ... Agosto,
agos teiro, mes de ir . ós
Caneiros, á Piligrína -e o
N aseiro. Así de fácil, os
di tos dos . vellos dan para
moito.. . Imaxinade que
estades de vacacións en
Ourense e queredes
Agosto, agosteiro m es de ir ó mare mareiro de Portugal
portt.Íga leiro .
·
. mercar ¿que. vos diriamos? ,
¡unha
vaca!
Mirades no refraneiro e non só vos soluciona o da vaca senón que ata v os dá
consellos para ligar: Vczcas de Trives e mulleres da Mezquita, quita, quita. Nós a verdade é que a isto últim o n on lle facemos caso, cústanos caro cter iso de xente
de Lalín, xente ruín ou tropa de Meira, tropa lixeira.
Vaia, xa se ve lle o final á páxin a e aínda non vos contamos nada. O que
queriamos hoxe era facer un par de pun tualizacións ó que tratabamos no últi- ·
mo número, aquilo de "quen de", e "Xa case non queda sitio. Facede memoria e ... recordaredes qu e quedaramos dicin do que " quen" non ten plural, polo ·
que o verbo que o acompaña debe ir tamén en singular. Por exemplo, estades no médico e alguén pregunta ¿Quenes estades sen número?, pois que saibades que pregunta mal, tería que ter dito ¿ Quen está sen número?, aínda que a
cola saia pola porta, e i mesmo se pregun ta ¿quen veu onte? (aínda que viñese
un autobús ent iro). Pero como non hai regra sen excepción , aquí faina o
v rbo " r' que si se pode poñer en plural: ¿ Quen sodes vós ?.
Acabouse, non ternos máis sitio .. .de despedida un refrán de verán e caloroso: sol madrugueiro mete o can no palleiro.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. En Santiago, nas Ánimas
encheuse todo de fume
porque .alguén soprou con forza
matando infernal lume.
2. Sempre acende~do a vida
e controlando o lume
o personaxe de hoxe
tiña educado o costume.

3. A fúnebre multitude
toda seguía tras 'del
bago ando.· e exclamando
é. Xosé Manuel, é el.
4. Os seus noventa e tres anos

. non lle impiden un sincero
esforzo por presidir
a dona R amona o enterro.

5. Sostén do ánimo m aterno
vese a Tere, muller forte
que hai ben pouco que sorbía
o amarguex o doutra morte.
6. Adiante, María Xesús

e Antonio, a mesma casa
dun profesional que avisa
que o tempo non perdoa, pasa.

8. Xosé Frade Lombardero
·tiña condición de cura:
o seu non era mandar,
senón ter gracia e ternura.

9. · Home de saúde fráxü
sufría sempre afable
de xeito que era un home
.agarimoso, entrañable.
10. AdeJ1.?.ais de ter parroquias
atendeu a grupos varios
e os seu amigos de N oia
foron os beneficiarios.
11 ..Se por Xosé Manuel preguntas
todos dirán que era moita
a capacidade que tiña
este home para a escoita.
12. Soprendente paradoxo
un home que zuga paciencia
tivo unha mortel crud,
víctima da violencia.

