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EDITORIAL ·o PP E A 
COUSA PÚBLICA É necesaria 
unha reforma na Universidade. Esta segue 

arrastrando un pesado lastre que a afasta dun 
dos seus fins últimos: formar profesionais 
cunha boa preparación. E unha das pexas · 

maiores está na contratación de profesorado, 

moitas veces levado a cabo por métodos nada 
éticos. Tamén é necesaria unha maior apertu
ra da universidade ó profesor "externo", 

posuidor de moitos saberes prácticos ós que 
non ten acceso o resto. · Cómpre revisa-fos 

expedientes inchados de moitos aspirantes, 
feitos mm desexo feudal de control do depar

tamento por parte ~os seus valedores.Ademais 
segue senda escaso o financiamento público 

que ten a universidade, o que demostra a falta 
de confianza do goberno na eficacia dos 

investigadores. 
Pero tamén é social parte desta crise univer-

. sitaria, producto dunha fame endémica de 
títulos e de darlle ó filio o mellar. A inflación 
universitaria veu da man do esquecemento da 
FP e do seu saber técnico. Ter unha carreira 
p u a s r un signo de distinción social á que 
m it familia non qtiixeron renunciar. 
R ultado: unha inflación de titulados que 
acaban ubcontratados facendo traballos crea
dos para técnicos: un custoso rodeo académi-. 
co que sufriu o erario público e a productivi
dade deste país. 

A recente aparición dun estudio (ampliable 
ó resto da sociedade) que ~eflectía cánto máis 
gasta o universitario en alcol ca en libros non 
vén serrón constatar que máis ca nunha socie
·dade do coñecemento, . estamos nunha socie
dade da distinción e que fai falta máis ca unha 
lei para afrontar esta situación. 

O PP non fai serrón enmarcar esta lei no seu 
peculiar estilo de entende-la causa pú~lica: só 
o privado é eficaz, o público non ten remedio, 
é un mal menor e, como tal, hai que tratalo. As 
decisións non poden ser da xente ("as leis non 
se poden facer na rúa") serrón dos técnicos 
achegados, que· si saben o que cómpre facer 
coa universidade. A gran empresa (e non a 
pequena e mediana) ten que dirixi-la socieda
de porque é ela quen sabe o que fai falla. 

E velaí a cuestión de fondo, a máis preocu
pante: ¿pode funcionar ben unha 
Admini tración pública xestionada por aque
le que non eren no ector público? . 

Daniel López Muñoz 

o TRASNO ALIROMBO Acabo de ver por pri
meira vez a An.Xo Guerreiro, que foi líder histórico da 
esquerda en Galicia, como columnista de La Voz. Parece un 
destino digno para líderes en devalo político, que poñen en 
valor ~ súa experiencia e capacidade comunicativa. Ben. 
Curiosamente, no mesmo número coinciden Xosé Luís 
Barreiro Rivas -que di causas do máis atinado- e Pablo 
González Mariñas, noutrora galeguista de centro e consellei
ro co tripartito. Ben. 
Pero, ,alguén ten que facer de incorrecto talibán, non deixo 
de amilagrarme. Mentres foron político's en exercicio estes 
tres brillantes homes públicos exercían de galega falantes, 

cunha cohe
rencia for
mal do máis 
aparente, 
cunha foné
tica ben gra
ciosa e 
cunha soltu
ra fóra do 
común entre 
os do seu 
oficio, máxi
me se os 
comparamos 

coa saga Laxe- Caballero-Touriño. Pero arrugo, pasou o día e 
vaiche boa aromaría, en cambiando de rol, de papel no· tea
tro este da vida pública,. desenróscase a lingua propia, enrós
case a outra que disque agora tamén é propia -¿que ·nos 
queda, Señor?- e tira millas. 
Normalmente esta xente, que é moi sabia, r~zoa as causas. E 
din por exemplo, os "galegas ternos que. vivir sen comple
xos", ou "somos libres mesmo das nasas pantasmas", ou aque
lo de "os galegas xa non ternos mentalidade de corredoira", 
ou aqueloutro tan cos tempos de "xa non depender:rtos da 
mala conciencia que nos meteron os nacionalistas". Ben. 
Moi, ·pero que moi ben. 
O caso é que con todo este "alirombo alirombo alirombo, el 
gallego me lo qüito y me lo pongo", a xente do común si 
que segue presa dos seus complexos e cada vez máis conven
cida que aquilo da normalización do galega, a restauración de 
usos e a dignidade colectiva que iso implica, son un paripé 
dos que están no pao do poleiro en cada momento, parte da 
posta en escena no mitin, no escano, no despa~hiño. Se cadra 
é un gran servicio ó país. Se cadra. 
Tamén viría ó caso o rubor que sentimos os que t~mos o 
galega adoptado no corazón cando <liante dunha visita real 
desde o presidente da Xunta ó rector da unive;sidade, pasan~ 
do polos alcaldes todos, renuncian publicamente_ ó seu uso. 
¿Non o entende a realeza? ¡Ah!, pero lago, ¿non era unha lin
gua española? Acabemos, ¿ quen é aquí o separatista?. 
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Xabier Blan,co 
. EL VIRA 

~~~~~~~~~~ 

A CLAVE 

OECO. Xerardo· Castedo 

Estade prepc;irados 

É a chamada de Xesús a estar sempre 

prepara.dos, continuamente en vela. A non 

estar pensando sempre en nós, e os nasos 

problemas. A saír de nós mesmos e "ver" os 

demais, especialmente os máis febles. A non 

instalarnos. O que nos move a actuar deste 

xeito é o seu espirito. Nestes días, nas nasas 

rúas, hai xerite velando pedindo a fin da 

guerra; e en Vigo, en t_endas de campaña, a 

pral dun cambio no sistema que fructifique 

en xustiza e vida para todos. 

Se Xesús chama á túa porta, ¿eres que o · 

recoñecerías? ¿Cando foi a última vez que 

chamou? Dende aquela, ¿non chamou ou 

andas "despistado"? Non sabemos cándo 

virá, pero virá, e quizás nos estea chamando 

a cotío e non sabemos discernir. 

Ó non estarmos. preparados a nasa vida 

perde e non é plena e liberadora. 

Comezámo-lo tempo de Advento con esta segunda parte do discurso apocalíptico na versión de Mateo. Esta parte do discurso come

za respondendo á pregunta dos discípulos sobre o momento da vinda do Filio do home. A resposta é ben clara: ninguén sabe nada ... só 

o Pai. Pero tal ignorancia sobre o día e a hora ha de conxugarse coa certeza de que o Fil lo do home virá. Por isa, cómpre estar aler

ta e preparados, porque o Filio do home virá no momento mái.s ínesperado. 

Os dous exemplos que ilustran esta exhortación insisten no descoido dos contemporáneos de Noé e do amo da casa, na chegada 

imprevista do diluvio e do ladrón, e na ruín·a que provocan estes acontecementos. O mesmo halle acontecerá comunidade cristiá se, 

confi'ada na tardanza do seu Señor, se descoida e non vive a tensión da espera. El virá cando menos o pensen e porá ó descuberto 

a súa preguiza e o seu mal comportamento. 

A esixencia de estar en vela tradúcese, pois, en sermos comunidades capaces de escoita-lo clamor de liberación, en secundar e dina

miza-las esperanzas profundas dos pobos. Queda prohibida a pasividade e a preguiza, porque ... EI virá. 

e············· 
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Nestes días queremos lembra-la entrega 

de varios colectivos culturais que están 

a celebrar datas sinaladas como os 25 
ANOS DE LUMIEIRA, 

de Carballo, o 1 de Nadal, con varios 

actos como é a exposición e o catálogo 

sobre os troles que h·ai agora 30 anos 

deixaron de face-la ruta A Coruña

Carballo, que daquela era a máis longa 

neste tipo de comunicación. Tamén o 

Centro Vedñal de Valadares, en Vigo, . 

que festexou os seus 30 anos cun 

magosto e tamén ca 2° Certame de 

Humor, o día 25, para o que convocan a 

chistosos/as, mimos, comediantes, etc. 

(Para apuntarse: 986467053). 

DON PACO Fernández del 

Riego deixa a presidencia da Real 

Academia Galega despois de 4 anos de 

intenso labor como non se lembraban 

nesta institución. Non só se anovou o seu 

funcionamen_to coa presencia de mulle

res e homes que están a darlle máis cre

atividade -Franco Grande, Méndez Ferrín, 

Rosario Álvarez, Neira Vilas ... -,.senón que 

lle dou novo a lento e abriu as súas· festas 

á sociedade, traballando con persoas efi

cientes como o tesoureiro X.R. Barreiro 

Fernández. Nestes anos, ademais da 

adquisición da partitura do Himno 

Galega, de Pascual Veiga, a Academia 

fixose cos legados de Antón Vilar Ponte, 

Manuel Casas, Martínez Salazar, Xosé 

Neira e Anisia Miranda. Na foto, n"o seu 

traballo na Casa da Cultura de Vigo. 

·Centro 
Ueciñal . 

e CuH:u:rnl 
UaUadares 

Ás veces atopamos a carón do leito de dora sanitarias e sanitarios que veñen na axuda 

dos en.termos cólostomizados. Son membros da organización PROCAVIDA, 
traballan voluntar~a e gratuitamente en zonas deprimidas, sobre todo no rural, cum

prindo cun servicio marabilloso para os doentes e as súas familias, unha vez que foron 

. intervidos cirurxicamente. Axudan e asesoran nos dispositivos que máis necesitan na 

súa colostomía, realizando un labor que debía cumpri-la sanidade pública, pero que 

non o está a facer. 

O V CONGRESO DE 
ORNITOLOXÍA vai ter lugar 

do 7 ó 9 de decembro na Facultade de 

Bioloxía de Santiago que vai rematar 

cunha excursión ó Complexo 

lntermareal Umia-0 Grave, unha zona 

importante de invernada e de migra-

cións de aves acuáticas. Estes trol los da 

enseada do Grave teñen unha importan-: 

.cia capital palas concentracións de píl

doras, pilros, bandos de mazaricos, e 

outras especies que están a invernar, 

coma as espátulas. Só nos pobos desta 

península hai 17 especies en grave risco 

das 400 que voan por estes lares. Na 

foto un arao piro. 

A CRUZ VERMELLA está a traballar en moitos eidos da nosa vida 

social, neste momento con preto de 10'.000 voluntarias/os, e están a medra-los seus 

efectivos de xenerosidade e solidariedade entre nós, 900 máis nestes dous anos, a 

pesar da reducción sufrida pala obxección de conciencia que r~mata neste mes, 

fronte ós 471 profesionais. Onde si desapareceron servicios desta institución foi na 

zona rural debido á falla de voluntarios ... Como todo ente vivo sempre está a reno

varse e a buscar novas horizontes de asistencia, por exemplo, os maiores e os máis 

pequenos. Os días 6-8 de Nadal vai ter lugar en A Coruña o 1 Congreso de 

Voluntario~ da_ Cruz Vermella. Sen esquece-los máis de 23.000 socios. Na foto, un 

grupo de Noia . 



MARROCOS segue sen querer entrar pala vía da liberdade e do abandono 

do seu estilo di'ctatorial, sobre todo no Sáhara onde aínda non saben nada de máis 

de 526 "desaparecidos" e doutros 60 cidadáns que tamén foron detidos pala policía 

desa monarquía e dos que se perdeu o seu rastro. O cumprimento do Plan de Paz da 

ONU de 1990 e o referendo aprazado desde 1992 son uns sinais máis desta dictadu

ra que está a· incrementa-los gastos militares mentres o país reborda de miseria, 

fame e paro. Na foto o marroquí Mohamed Sehbaquí coa súa familia, residentes en 

Lugo, que está a prepara-lo xantar que só poderán facer neste ~empo de Ramadán, 

no solpor. 

Nestas semanas de debate na Universidade, a de Compostela sen ter que recorrer a 

leis foráneas como lle queren impar, recoñeceu cos PRIMEIROS PRE-
MIOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA NA UNl-
VERSIDADE o esforzo por dar pulo á mellara do ensino e da aprendizaxe. 

O da área de Tecnoloxías fo_i para un proxecto que xa ternos salientado nesta sección 

hai un par de anos: "Cultivando Cultura e Terra Alén". Unha conxunción dos aspectos 

tecnocientíficos cos humanistas e medioambientais do Prof. Roxelio Pérez Moreira. 

Na ilustración a portada dunha das súas obras. 

Alfonso Blanco Torrado 

OS 111 ENCONTROS 
UCULTURA E CONCE-
LLOS" son un has xornadas de 

debate que van ter lugar no Consello da 

. Cultura Galega a derradeira fin de 

seman·a con conferencias coma a do 

sociólogo Xan Bouzada, sobre "As sinuo

sas relacións entre cultura e participa

ción", ata experiencias tan salientables 

como a Casa da Xuventude de Ourense, 

o Plan Comunitario de Asfedro en 

Caranza, a experiencia participativa de 

Lodoselo na Limia, o Centro veciñal e 

c-ultural de Valadares ou festivais e cul

turais como o de Pardiñas en Guitiriz ou 

"Cultura Quente" de Caldas. Ilustración 

desta xuntanza feíta por Barro, Salgado 

e Santana do Grupo Revisión Deseño. 

A PLATAFORMA. CIDADÁ EN CONTRA DA 
GUERRA, constituida días atrás na Córuña, é unha das reaccións organi

zadas que se produciron en Galicia en contra da lóxica da violencia militar para 

resolver cuestións coma o terrorismo, que é, máis ben, un tema policial : As conse

cuencías, coma _sempre, máis martes de civís inocentes, cidadáns de mundo de ter

ceira ou cuarta clase, ós que se pode ignorar na prensa seguindo instruccións do 

poder. A Plataforma, un movemento plural, está radicada na Rúa Corcubión 9, 1°B, 

onde se veu reunindo os luns ás 8,30. Tamén convoca a tódolos coruñeses a unha 

concentración pacífica nos cantóns, en fronte do consul~do USA, tódolos xoves ás 

oito e media da tarde. 

e ·············· 



fJGAL€RIA~ 
~ARGAD€LO~ 

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

~~ Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

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

~~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf. : 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

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

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 76 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~~ Urzáiz, 17 
36201 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 7918 

$i Praza de España, 2 

·············e 

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -41 60 33 
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Desinformados e axitadores 
Se os universitarios galegas, profesores, alumnos e persoal non 
docente levan un mes alborotados, xa saben. polo que é: son uns 
desinformados manipulados por axitadores, como Xosé Manuel 

Beiras e Xosé Luis Barreiro. Díxoo quen o sabe todo de informé!ción e 
manipulación, Manuel Fraga. 

Antes do verán, cando se empezou a falar da Lei orgánica de universidades xa 

o dixera alguén do goberno de Madrid: os rectores que critican o proxecto 

son uns pseudoprogres. E aí teñen o amigo Darío Villanueva coas súas mele

nas. 

Volvendo ó diagnóstico do presidente da Xunta, resulta que de todo o mundo 

universitario que protesta, o 99 por cento non sabe de qué vai a nova lei. 

· Admitindo como hipótese de traballo tal afirmación, ¿quen sería o responsa-

¿Serán axitadores persoas 
como Darío Villanueva?· 

ble de que os afectados máis directamente, que non son precisamente uns 
analfabetos, non estivesen informados dunha cuestión tan ·importante? ¿Sería, 
quizais, ·o grupúsculo falto de medios composto pola ministra e mailos seus 
asesores que prepararon o texto, o goberno en pleno que lle deu o seu visto 
e prace e mailos case douscentos deputados que votaron a favor? 
Pero o presidente da Xunta presenta un verdadeiro ·problema: é certo que a 
maioría das persoas que se manifestaron sobre este proxecto non coñece. o seu 
contido preciso e seguramente algunhas cuestións que se axitan non figuran 
nel. Pero iso abre un debate que podería levamos moi lonxe. ¿Cantos dos máis 
de 800 mil ekctores que lle deron o seu apoio ó PP nas recentes eleccións 
galegas coñecen o programa deste partido? E o mesmo se podería dicir dos 
que votaron polos outros. 
En definitiva, nos grande·s movementos de opinión, os cidadáns en xeral _:_neste 
caso os universitarios- adoit~n guiarse polo criterio dalgúns líderes de opi- · 
nión. E aquí topamos cos denominados axitadores. ¿Serán axitadores persoas 
como Daría Villanueva e outros moitos rectores que se manifestaron? ¿Será 
máis .correcto o comportamento doutros rectores corrio Meilán Gil, que non 
dixer;n nada en público, tampouco a favor do proxecto? · 
Seguramente sexa acertada a idea contida no proxecto, de mellara-la selección 
do profesorado, abrindo máis as posibilidades de integrarse nun determinado 
departamento ou facultade a calquera profesional preparado, sen que necesa
riamente sexa o protexido do mandamais dese centro. Pero isto só non dá para 
unha lei e do resto do proxecto non se ve nada que ·valla realmente a pena. 

Na cuestión do acceso do alumnado ós cent~os universitarios acódese á 
solución inversa: se para o profesorado se quere establecer unha habilitación 
xeral previa, para os alumnos. suprímese a selectividade xeral e cada centro 
impón a súa. ¡Menudo progreso! E finalmente as limitacións á autonomía pre
supostaria e docente e as· restriccións á participación dos universtarios "na xes
tión non semellan tampouco ningún avance. 

Claro que un tampouco leu o texto da lei, e os ecos que lle chegan desde 
a prensa quizá estean manipulados polos axitadores dos propios medios. 

,, 



RETALLOS DE HISTORIA Celia Castro Ojea 

ODOARIO O AFRICANO, REPOBOADOR DE LUGO 
Nestes pequenos apuntamentos da Historia de Galicia irnos seguindo, no devalar do 
tempo, o percorrido vivencia/ do noso pobo, as súas angueiras, as súas esperanzas 

(terra, mantenza, liberdade) e as súa desilusións. 

Século complicado colonizador das terras que quedaran 

o século VIII que irnos lembrar é . ermas despois das incursións árabes. 

dramático pola caída do reino visigo- O nome de Odoario aínda está 

do, pois o sur, leste e centro ·da 

Hispania, quedara sometida ós inva

sores musulmáns. Galicia, a vella 

Gallaecia, conservou a súa p_ersonali

dade, pero moreas de refuxiados do 

sur (igualiño ca hoxe nas pateras), 

chegaron en pr~Kura . de acubillo, 

fuxindo ademais da seca e da peste 

dos anos 711 a 800. 

Entre este mundo de _xente aparece 

a figura lendaria, case nútica, do . 

bispo Odoario que, procedente do 

norte de África chega ·a Lugo acom

pañado de ·"moita familia", segundo 

di no seu testamento. Odoario con

vértese en repoboador, restaurador e 

presente na vida dos nosos . días, pois 
unha porta da muralla de Lugo, patri...: 
monio da humanidade, leva o nome 
do bispo restaurador, plantador de 
viñedos, gustador de demorar en 
Diomondi albiscando os cavorcos do 
Sil, repoboando os socalcos da Rivoira 
Sacrata. ·Como apqntaba García 
Sabell, o "vulto humano" des te bispo 
transcende nos aspectos de político, 
de xurista, de santo. 

· Unha sociedade hispa! · 

Os bispos, nos éomezos da Idade 
Media, atendían non só as necesida
des pastarais das súas dioceses, eran, 
tamén, señores feudais, lexisladores, 

xuíces e executores de penas espiri
tuais e temporais, pois o relixioso 
incidía en toda a vida dos ho~es e 
mulleres daquel tempo. A Igrexa, de 
feito, tiña adxudicadas potestades que 
lle correspondían ó rei, por renuncia 
ou concesión deste. · 

Así, Odoario debeu recibir tódolos 
poderes do rei Afonso I, desde o 
dereito de "presura" ata a concesión 
sobre a capital de Galicia, que daque
la era Lugo, refacendo a súa muralla e 
repoboando con homes, cultivos e 
animais as terras abandonadas. 

Pénsase que morreu en San Paio de 
Diomondi, que tanto amaba, e os 
seus "Testamento Maior" e 
"Testamento Menor", fonte inesgo
table de datos sobre aquel tempo ató
panse na catedral de Lugo, recons
truída por el. 

e············ 
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HORIZONTE UNIVERSAL 

COUSAS DE VENERANDA:· UNHA NOVA ANGUEIRA 
NADA CONVENCIONAL 
Para desconcerto do mundo editorial e xornalístico, para perplexidade da cultura da satisfacción 
que nos adormece, lrimia descólgase cun novo producto atípico no que a vida real substitúe á 
ideal, as dificultades e pobrezas de cada día, indisimuladas, redímense pola solidariedade, e un 

bo feixe de persoas declara, causa insólita nos tempos que corren, que experimentou o amor de 
Deus na pequena gran historia dunha ve/liña cunha discapacidade psíquica, que foi coidada e 

dignificada por unha filfa discapacitada física. É a historia entrañable e próxima de Veneranda e 
Pili, cando a suma de dúas discapacidades dá como resultado, f<jra de toda lóxica racional, unha 
sobrecapacidade para vivir e dar. Pero · aquí non se trata de raciocinio nin lóxica, senón de amor 

no pequeniño, que é o que vale. E todo pasaba en Galicia, non en Mozambique nin en 
Nicaragua. 

Nunha festa infantil en·Vilalba "se non vos facedes coma nenas non entraredes no 
Reino ... " 

Cabodano e presentación 
Era unha débeda de Irirnia, que 

non recollera, por perdoable desco
ordinación, o acontecemento. Porque 

vai aló un ano que nos deixou a 
Veneranda en Abeledo. E cumpría 
unha reparación, porque Veneranda 
era unha asidua participante en 

encontros e actividades relacionadas 
co planeta Irimia. 

Daquela celebrárase un sentido 

funeral no que a comunidade de 
amigo e amigas acompañou á Pilar. 

Na bonita Igrexiña de Abeledo, ofi
ciou Xos ' Antón Miguélez, cunha 

homilía na que había moito evanxeo 

de curación, e ali estabamos bastantes 
irimegos, e 6 equipo de Cáritas de 
Lugo, e as relixiosas de Abad.ín, e a 

parroquia enteira. E daba a impresión 
de que ás veces, a Igrexa, está onde 
ten que estar. 

Agota, un ano despois, seguindo 
unha idea de Tareixa Ledo, faise coin

cidi-lo cabodano da Venerenda coa 
p·resentación deste libriño, obra 

colectiva de máis de vintecinco per

soas, coordinado por Xosé Miguélez 
e a propia Pilar Fernández. Todo_ pre- · 

parado para o 24 de novembro. 

Unha parella de coidado, unha 
historia de mulleres. 

Ou mellar, unha parella de coida
dos, de moitos coidados mutuos. Pilar 
e Veneranda formaban un magnífico 
equipo, algo que non pasaba desaper
cibido: era imposible. 

O libro é unha 
obra colec.tiva, 

testumuño de 
agradecemento 

Antes de cumpri-lo ano de vida, a 

mobilidade de Pilar quedou severa

mente limitada, xa non se tería en pé, 

disque por un proceso de poliomieli

te. O apoio de xente ben c~::mcreta, e, 
aínda máis, o espírito de Pilar, puxo 

severos límites á súa limitación, ·e 

converteu a súa precariedade en oca

sión de encontro, de superación, de 

dignidade. Cantan os que a coñece

ron, que nese espírito de Pilar estaba 

viva a presencia da súa tía, María, 

irmá de Veneranda, unha xornaleira 

de Abeledo, sen facenda, que en 

plena posguerra foi quen de enfron

tarse a aquela situación e sacar todo 
adiante. · 

Así que falamos dunha parella de . 

tres.Tres mulleres para unha historia 

'J 
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de tenrura e superación só concibible 
en mulleres, 

E se a Veneranda foi agarimada e 
dignificada por Pilar, algo ·ben miste-. 
rioso e fondo lle debeu de aporta-la 
nai á filia . A gravidade da súa limita
ción mental non lle quitou as ganas 
de vivir e a picardía e sentido do· 
humor. E velaí, senón, o profundo 
agradecemento de Pilar, comunicado 
ós asistentes a aquel funeral, e incluí
do agora na angueira : 

Gracias Pai do ceo por terme dado na 
terra este regalo da miña mai; gracias pala 
súa inocencia, por gus tarlle as fes tas e as 
saídas. 

Tres mulleres 
para unha 

historia de tenrura 
e superaci_ón 

Gracias, tamén, pala súa vellez, por ter 
sabido engancharse no corazón dos amigos . 
que a rodeaban. 

Gracias a· tódalas ·persoas que nos 
axudaron ás dúas e nos deron amiza
de, cariño e comprensión. 

Pero . que ninguén pense que se 
·trata de caer nun relato de historias 
exemplares. Nin que o trasfondo é 
dun dramatismo lacrimóxeno. 
Porque . de feito esta é unha historia 
na que nunca faltou o sentido do 
humor, o que deita dunha esperanza 
e dunha confianza iadical, cimenta
dorada vida. 

Lembro ben cánto rimos nun dos 
últimos encontros. de verán de 
Irimia, cando a Pilar, xunto coa 
Anuncia - que, para completa- lo 
cadro é invidente, é dicir, cega- con
taban as · súas aventuras en Oviedo. 
Foran Pili e Veneranda con Tareixa 
Ledo, a visitar a Anuncia. En Asturias 
pasará á posteridade esa visita. 

· Veneranda quedou coa Tareixa rnin 
parque cheo de pombas. A Veneranda 
non paraba de rebulir con tanto ani
mal alado, bichos que lle resultaban 
familiares, así que non deixaba de 
berrar: pitas, pitas. Por outro .lado 
marcharon a Pili en cadeira de rodas 
e Anuncia, vendedora de cupóns, que 
facía de guía empurrando o carro. 
Seica ían a unha sidrería a divertirse e 
a coñecer Oviedo_, en plan. louco, 
.. . pero, entre a guía cega e a vidente 
inválida, perdéronse. Contaban que 
nun semáforo que se puxera en verde 
a Pili déralle para adiante ó carro 
-que é un modelo motorizado de 
moitos estalas- sen decatarse de que 
Anuncia seguía parada prendendo un 
cigarro: Cando a. motorista quixo 
acordar, Anuncia xa quedara aló atrás 
sen carro nin caxato e o retorno era . 
imposible. Foi todo moi emocionan
te e, entre unhas aventuras e outras, 
houbo poucos veciños da vetusta 
Oviedo que non tiveran- que botar 
unha man. Xa digo, será unha visita 
lembrada. Mentres, no outro extremo 
da cidade, unha vella berráballe ás 
pombas: "Pitas, pitas". 

· U nha obra colectiva e agrade
cida. 

O libro é, xa que logo, unha obra 
colectiva, un pequeno homenaxe a 
Veneranda Fernández López, teste
muño de . agradecemento pola súa 
vida que a tantos (moitos máis dos 
que . puideron escribir) alegrou. 
Como se di na presentación un agra
decemento que non pode mmos de deter
se na filla menor de Veneranda , Pili, que 
a coidou coma a .unha raíña, como se di no 

. texto, e que nola deu chea de gracia; un 
agradecemento que quere facer presentes a 
tantas persoas que deixaron en Veneranda 
recendos de humanidade que lago ela, coa 
súa persoalísima gracia e xenerosidade, 
multiplicou entre moitos; un agradecemen
to á vida que é capaz de ofrecernos mila
gres coma. o de Veneranda, que tanto ben 
fixo coa súa febleza, e que nos asombraba 

Pilar Fernandez Lopez (e<J. l 

gañando en capacidade de comunicación e 
linguaxe ós noventa anos, cando calquera 
ser humano está en claro declive; un agra
decemento que quere ser, na intención de 
moitos dos que aquí escriben, un modo de 
adoración a Deus,fonte de tódalas gracias. 

Por iso no libro hai, diversos estilos 
e xéneros: hai reflexión, hai biografia, 
hai retrato xornalístico, hai poesía, hai 
oración, hai testemuño, anécdota e 
chiste. 

E todo cunha sensibilidade de 
fondo ben clara: a valoración e acepta
ción da febleza qt:'e parece inútil e que 
tanto cura e tanto enriquece humanamen
te; amor á vida no medio das máis seve
ras limitacións e deleite cos pequenos rega
los que sempre trae; aprecio polos seres 
humanos que o mundo marxina e despre
za ata o punto de que se nos volvan cen-

. tro vital; confianza no poder do amor que 
é capaz de facer agramar vida onde en 
aparencia non hai; relativización dos 
malos tragos que se nos queren presentar 
como absolutos e son só parte do camiño, 
e a miúdo sementeira de gozo 

-·········· 
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OPINION 

HABEMOS MELLORAR 
No ~ditorial de lrimia do 25 de outubro facíanse unhas reflexións moi interesantes sobre 

algunhas das causas que determinaron que o BNG freara o seu ascenso nas pasadas 
eleccións autonómicas. Desta vez sufriuse un lixeiro retroceso e dadas as expectativas 

que moitos de nós mantiñamos, o revés electoral deixounos certa frustración, sen 
chegar ao desánimo. 

tan complexos como poden ser os Dialogando co editorial de 
Irimia comportamentos electorais da socie

Entrando en diálogo co menciona~ dade galega que, sendo tan variada, 
do editorial, teño que confesar que, 

agrúpaa sabiamente en dous grandes 
como é co turne, a linguaxe "irime-
ga", fai e moi comprensible aínda · conxuntos segundo en que parte do 

cando trata de explicar fenómenos día fose metido o voto na urna: 

Resulta moi revelador caracterizar 
c01no "voto da mañá" ao que corres
ponde maioritariamente a persoas 
asentadas, de certa idade, ademais de 
ser reflexivas, maduras e conservado
ras ... ' por adxectivos que non quede. 
Dísenos que o BNG ten que con
vencer a moitos e moitas ·votantes 
"mañaneros" para que nos outor
guen o voto e poder levar adiante a 
acción de goberno que Galiza nece
sita. Totalmente de acordo. Coido 
que a .campaña electoral do BNG 
estaba teoricamente ben deseñada 
para lograr ese obxectivo. 

A Galiza real e a Galiza virtual 

Parécenos que a maioría dos gale
gas e galegas son conscientes de que . 
cos recursos dos que dispón o gober
no galega pódense solucionar moitos 
do graves problemas que atrancan o 
desenvolyemento económico, social 
e cultural da nación. Moita da socie
dade que vota pola mañá percibe que 
nos últimos anos o seu nivel de vida 
melloro,u e experimenta un grao de 
satisfacción aceptábel. Tamén nos 
parece certo que unha boa parte desa 
sociedade decátase de que a mellara 
da súa cahd~de de vida é mer:10r que 
noutras zonas do estado, ou mesma
rilente que os nosos veciños do norte 
portugués. 

Os desequilibrios demográfic~s e 
socioeconómicos da Galiza interior 
seguen a aumentar ano tras ano con 
relación ao denominado eixo atlánti
co. Os sectores máis febles da nosa 
cidadania sono cada día máis debido 
a non potenciar os servicios públicos 
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que caracterizan o "estado de benes
tar": sanidade e ensino público, servi

cios sociais para vellos, saídas laborais 
para a mocidade, implantación de 
políticas contra a desigualdade real 

que lles toca padecer ás mulleres ... 

O actual. goberno ·preocúpase máis 
de describí~ un mundo virtual e feliz 

a través da propaganda institucional 
que de transformar o noso mundo 
real noutro mellar. lsto sería posíbel 
se empregase a acción de goberno na 
loita contra a pobreza e ·a marxina
ción social, xerando riqueza e traba

llo nun país que conta con recursos 
abondos para saír do atraso relativo 

no que se atopa. 

U nha explicación posible 

O BNG ofreceulle á cidadanía un 

Programa de Goberno que, a xeito 
de contrato coa sociedade, compro

metíao a gobernar desde ó máis 
- es.crupuloso respecto ao marco insti

tucional vixente: Constitución e 
Estatuto de Autonomía non eran 

cuestionados. 

Logo destas formulacións un pre
gúntase: ¿Por que non nos fixeron 

caso os votantes de "pola mañá" en 

· maior medida? ¿Por que nalgúns 

concellos rurais se duplicaron o 

número de votantes ao BNG con 

relación a comicios anteriores e nou

tros baixouse? 

Unha posíbel resposta puidera ser a 

seguinte: onde ternos grupos con 

introducción social, con pluralidade 

interna e cunha convivencia fluída, 

que realizan un traballo . político 

rigoroso e constante, que chegan ao 

diálogo persoal co obxecto de lograr 

compromisos políticos estábeis; onde 

sucede todo isto o nacionalismo 

avanza. Onde estas condicións non se 

dan, e ao terse interrompido o medre 

espontáneo que xeraba o BNG, non 

só non houbo avance serrón que 

houbo retrocesos. 

O editorial · fainos unha sene de 

recomendacións moi ·atinadas co 

ánimo de que mellaremos a nosa 

práctica política. Boto de menos que 

non se contemple o actual contexto 

político no que o nacionalismo esta 

a ser demonizado, contribuíndo a iso 

a actual maioría absoluta do PP que 

o leva a prácticas autoritarias contra-

rías á pluralidade nacional que carac

teriza ao estado español. 

Volvendo ás causas endóxenas, 

coido que deberemos ter moi en 

conta as apreciacións que nos fai o 

editorial de Irimia. Na vindeira 

Asemblea Nacional do BNG habe

remos de desenvolver tódalas pro

postas necesarias para que esta 

nación tan rica e diversa nos outor

gue· a súa confianza, formulando as 

políticas concret~s que os distintos 

sectores da nosa sociedade necesitan. 

Con dezaoito anos de vida aínda 

somos unha organización nova, non 

ternos máis ataduras que as do noso 

popo e iso é o noso nacionalismo. 

Irnos tratar de cambiar o que sexa 

necesario para que, sen perder o voto 

de "pola tarde", mellaremos os resul

tados do voto "da mañá". Ben ·saben 

os irimegos que as causas boas, 

mesmo as organizacións políticas, 

mellaran co paso do tempo. 

'*Colaborador habitual de Irimia , 

candidato do BNG pola provincia da 

Coruña e membro do seu Consello 

Nacional. 
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¿Que din os rumorosos? 
Isto pasou e está pasando alá nas 

m ontañas luguesas , polo Piorneda. E 
como demostra tan ben no país no 
que vivimos decidín contárvolo nesta 
revista. Teño un amigo de xa hai anos 
que decidiu ir vivir a Cervantes. Foi 
moi anim ado porque se estaban xun
tando os veciños para montar unha 
cooperativa que lle dese saída á carne 
que producía o seu gando. Botou 
unha m an e tanto lle gustou aquilo 
que ~á quedou a vivir, e desde aque
la nela traballa. Tan ben foi a coúsa 
que adem ais dela tam én fixeron outra 
cooperativa de segundo· grao con 
outras . Pero non contento con todo 
aquilo, xusto cando estabamos hai un 
ano co tema este das vacas tolas deci
diu comprar vinte cabezas de gando 
de carne para criar ó aire libre alá no 
Piorneda. 

Para facelo obtivo unha axuda da 
Xunta. Agora só faltaba o m áis 
important : ónde vivir. M ais no 
Piorn do vén a . es tar tan caro o 

metro. cadrado coma nalguf?.has cida
des. Tal foi a cousa que se viu abriga
do a comezar a construí-la casa nun 
terreo arrendado, e todo semellaba ir . 
ben ata que o enxeñeiro xefe d_e · 
Galicia: Pepe apareceu polo 
Piorneda e deu un aviso ós navegan
tes: "roda e muíño, proa e. arado sem
pre" e o Piorneda (reserva natural, 
rurai · e antropolóxica gallega) non 
mo toquen. Punto final á obra. 

Decididamente os novos labregos e 
gandeiros poden esperar quenda. 
Seguimos vivindo unha .diglosia cul
tural: a vas.aira sempre será un pao 
cunhas xestas, nunca poderá aspirar a 
saborear dos adiantos, porque para iso 
x:a están as escobas. 

Socioloxía política de Galicia 
Aconteceu hai uns meses e contá

bamo unha amiga despois dunha 
reunión familiar destas tan habituais 
polo país adiante. Quedara un tanto 
abraiada, pero despois de pasados uns 
días dicíame ¡país este ... ! 

Polo visto aquel día viña o s~u tío 
Andrés, casado e cunha filia. El cun 
traballo nunha empresa asentada e ela 
profesora. Laiábase de non te-la 
muller máis cerca porque . con is to das 
prazas e non sei qué máis nunca lle 
daba tocado alá onde ela quería. Tal 
era a ansia de estaren xuntos que non 
sei se por exceso de amor conxugal 
ou comenenciudo interese soltou no 
medio da conversa: se para o ano que 
vén non lle dan praza en Ourense a 
Sabela (a muller) métome no Partido 
Popular. 

Sei que días despois un familiar 
dixera: .. . e seguro que non lle había 
custar moito. 

E non estou falando dunha persoa 
desesperada sen traballo que ten que 
render os sete renderes para atapar 
algo digno co que m ante-la familia, 

non. Estou falando de galegas sen 
problemas económicos e cunha ten~ 
dencia crecen te (coma moitos) a dei
xarse levar e ir vivindo o mellar que 
se poida ... 

E aínda hai a quen lle sorprenden 
os resultados do vinteún. 

Imaxínenos de oposición 
Din que <? BNG non sabe gober

nar; e non é que non saiba, é que lle 
custa, ¿a quen non? Despois de tantos 
anos mandando outros, é difícil 
aprender a xestiona-lo ·público. Verse 
cuns limitados orzamentos. Ter que 
sacudí-la inercia de moitos usos e 
formas de traballar predemocráticos · 

que acampan ás súas an~has palas 
administracións locais, 'e . que tan 
necesariO é ir curando. Iso non se 
arranxa en dous anos, fai falta crelo e 
impregna- la cultura política deste 
país dun estilo máis en consonancia 
co tempo que nos toca vivir, entre 
outras causas para que non se repitan 
comentarios coma os que oíu a miña 
amiga María. A este país vénlle ben 
(necesítao) que aprendan a gobern_ar 
máis forzas políticas. 

Pero xa non só a gobernar. Tamén 
algúns necesitan aprender a facer 
oposición, porque, sexamos sinceros, 
despois do estilo oposición-zancada 
que se está vendo nalgúns concellos 
¿imaxinan vostedes a Diz Guedes e ó 
señor Pita Varela na oposición? Non 
sei se este país poderla soportalo. 

· Haberá que aprender a gobernar, 
pero tamén haberá que aprender a 
vivir con .normas que dicte outro ( ou 
outra) , e mentres tódolos partidos 

políticos non pasen por esta expe-· 
riencia non podemos estar seguros de 
ter feíto unha transición real á · demo
cracia.Agora ben, en última instan
cia .. . poderiámonos pasar todos ó PP. 



JAVIER OSÉS, BISPO PRÓXIMO 

Morreunos Javier Osés (1926), 
bispo de Huesca. Coa súa morte, a 
Igrexa en España perde a un dos seus 
mellares bispos. 

Coñecino persoalmente cando en 
1989 me nomearon bispo e comecei 
a asistir ás asembleas plenarias da 
Conferencia Episcopal Española. 
Dende o primeiro momento simpa
tizamos. Era un navarro bo, intelixen
te e moi nobre. Conseguía harmoni
zar perfectamente coa sinceridade é a 
delicadeza. 

Nos diñciles anos do ·posconci

lio desempeñou o cargo de rector do 
Seminario Diocesano de Pamplona. 
E eu tamén realizara a mesma fun
ción en Valencia durante eses crispa
dos anos e sei moi ben que manter o 
equilibrio e a cabeza clara era case 

unha paixón inútil. O rector e .os 
demais formadores recibíamos laba

zadas por parte da dereita e da 
esquerda. A dereita: quería que se 
pechase o seminario ata que puidese 
reinstaurarse a formación de semina

rios á antiga usanza; a esquerda pro-. 

pugnaba a desaparici~n destes cen
tros formativos por considera-los un 
bastión anticonciliar. 

Javier Osés non debeu exercer 
mal o seu oficio porque foi elixido 
como bispo de Huesca. Pero, coa 
morte de Paulo VI, cambiaron os 
aires que viñan do Vaticano. A 
Eclesiam Suam, a encíclica montiniana 
do diálogo, perdeu vixenc{a e prota-

. . 
gomsmo; comezou a xerrmnar un 
certo involucionismo que foi 
medrando durante o longo pontifica
do de Xoán Paulo II. E, precisamen

te nese momento, a progresista 
Asociación de Teólogos Xoán XXIII 

1mc10u os ~eus congresos anua~s en 
Madrid, facéndoos coincidir cos días 

da asemblea plenaria da Conferencia 
Episcopal. Par:ecían unha actividade 
paralela e unha contestación. Os teó
logos da Xoán XXIII pediron a pre
sencia dun bispo na súa reunión. 

Javier Osés, que ía sempre pola vida 
co corazón na man, por libre deci
sión e sen reticencia ningunha, pre
sentouse a dialogar cos · t~ólogos pro-

Rafael Sanus* 

gresistas. Este xesto, o seu compromi
so e o seu pensamento, expresado en 
entrevistas, . cartas pastarais e artigas, 
nori gustaron ás ~tas esferas eclesiás
ticas e quedou confinado para sem
pre na cristiá e viva Huesca, aínda 
que el sempre se atopou feliz na súa 
querida diocese. 

Nas últimas asembleas plenarias 
do episcopado non interviña case 
nunca nos debates -actualmente hai 
outros bispos que actúan coma el
quizais porque cría que as liñas bási
cas da orientación da Conferencia 
estaban xa trazadas de antemán. Pero 
Javier Osés seguía traballando, e moi 
ben, como presidente da comisión 
episcopal de pastoral social. Tiña 
unha gran sensibilidade para percibí~ 
as inxustizas e os sufrimentos das per
soas, especialmente dos máis pobres, 
os excluídos e marxinados. 

Morreu víctima dunha longa e moi 
d~lorosa enfermidade, que soportaba 
con extraordinario tempo e confian
za cristiás. Esperaba a partida co espí
rito tan conmovedor de san 
Fra.ncisco de Asís, que a chamaba 
"irmá morte". Realmente para o 
cristián, a morte é unha irmá que nos 
chama da man ó encontro de Cristo 
resucitado. e glorioso. 

Deus queira que o exemplo de 
monseñor Osés calle entre o episco
pado español, porque creo sincera
mente que é o perfil de bispo que 
precisa hoxe a Igrexa en España: 
aberto, comprometido, dialogante, 
sen dogmatismos innecesarios, próxi
mo ós problemas das xentes e coa 
suficiente humildade como para 
recoñecer os fallos e os erros da 
Igrexa actual. 

*Bispo emérito e Profesor de 
Teoloxía. 
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A Coruña, 31 Outubro 2001 

Moítas gracias, querido D ani, 

pola túa reflexión no nº 611 de 

IRIMIA , que comezas cunh a 

pequena oración, que comparti

mos, pregándolle a ~á - Deys, nos 
libere · dos talibán lo uros . anglosa
xóns, protestantes, ... e dos outros 

tamén.AMEN 
Non· é <loado, como ti fas nun 

espacio tan pequeno, poñer o dedo 

na chaga aberta desta guerra - répli

ca-vinganza comenencia (Tamén 
hai que renova-lo armamento), 

chamada nun principio "XUSTI

ZA INFINITA", que reparte xun

tamente, paquetes de axuda ( disque 
de parte dos nenos americanos ós 

n no empobrecidos e masacrados 

afgán ) con foguetes NON artifi-

1ai , qu machucan a vida das xen

t · . ¡A hipocrisía si que é infinita!. 

c rto que van sendo moitas as 
voc s que falan claro <leste desatino, 

d ta espiral de violencia noxenta; e 

que somos moitos a reclamar 

(coordinadoras pola p~z) ós nosos 
gobernantes, que remate este 

horror, e se impoña o sentidiño, 

como ti dis. 

Arrepíannos todos os que poñen 
a Deus da súa parte: "Guerra Santa, 

Cruzada Antiterrorista", salvadores 

de patrias, iluminados e desnorta-
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dos . Podíamos lembtarlles o que· 

dixo hai unha morea de · séculos o 

vello profeta Isaías "A Paz non é 

froito das guerras nin d.as victorias 

bélicas senón só da X ustiza" . 

Rexeitamos con forza, que en 

nome das víctimas (sagradas, sexan 

de onde sexan) os mandaricas do 

mundo sigan tripando vidas. 

Todo o grupiño das Pasap.tías 

Teolóxicas, reiterámosche, Dani, o 

agradecemento pola axuda que nos 

prestas unha e outra vez, facéndo

nos pensar, cos olios e oídos ben 

abertos á realidade. 

U nha a perta fraterna e animosa. 

Loli e 11 máis 
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MULLER EN BRANCO 
SOBRE FONDO NJ:GRO 

No último día (Irirnia número 

613) deixaba pendente de sen

tencia a petición do Fiscal de 

Pontevedra para o "defensor" 

· dunha moza. Rompéralle dous 

E quero citar con luz meridia

na ás dúas mulleres que participa

ron no XVI Foro de ENCRU

CILLADA no sábado 1 O en 

Santiago. A Gloria Josefina Viero, 

dentes ó presunto violador. Pois. relixiosa e teóloga, que con sin

o xuíz non o pensou <lúas veces e xeleza e naturalidade nos soubo 

condenouno a un ano de _cadea. transmitir algo da súa vivencia na 

Sinto empezar na contraluz de~tes favela de Río Comprido. É 
señores que aínda non cambiaron admirable esta capacidade de 

adaptación e de entrega a · uri o chip e seguen a pensar que os 
· . medio no que non se poden per-dereitos do home están por ~nri-

rnitir máis luxo que a supervi

vencia . . A segunda muller é 

Carmen Cozinha, galega, profe-

sora, que tivo a valentía de apare-

cer ante nós núa de espfrito e 

reflectir as escuridades nas que vive 

ba ·dos da ·muller. El pensa que 

merece castigo o hom.e que 

impide ó outro home un acto de 

supremo dominio como é violar a 

unha. muller pola noite nun serni

descampado. ¡A quen se lle oco-
a súa fe. ¡ Graciñas, Carmen, non 

rr~! Tiña que ter máis . solidarie- · che prometemos luz (ti tela) pero 
dade de xénero ... 

Máis en claro está o prermo 

Planeta <leste ano que gañou 

Rosa Regás .¡Parabéris! 

si compañía. Tampouco a cele

bración se fixo sen a participa-

ción de mulleres que a revestiron 

desa complementariedade que 

Engracia Vida/ 

non adoita abondar. Graciñas 

tamén. 

No eido político, ternos aínda 

se
1

n abrir a nova etapa de gober

no. Xa sabemos de tres mulleres 

en outras tantas consellerías, 

aínda que os nomes non sexan 

oficiais. E tres na Mesa do 

Parlamento, Salomé Álvarez, do 

Bloque, deixa a concellería de 

.educación e da muller despois de 

dez anos de bo traballo en 

Pontevedra. Inmaculada 

Rodríguez, do PP de Ourense, 

estreará a súa andaina política. 

Dolores Villarino, do PS de Ga, 

que deixa o Concello de Vigo. 

De entrada pura neve. Irnos 

andando. Oxalá poi damos · seguir 

a falar delas coa claridade do día. 

En total serán vintecinco as 

fernininas do Hórreo. Xusto un 

tercio. Agora que brillen con luz 

propia. 

e············ 



FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

PARES CRUZADOS 
/ 

¡Ei! Atentos todos, xa que no naso paseo por Oleiros (núm. 613) afinamos 
mal a orella e ... afirmamos que un se pon "moreno coma un chourizo" cando 
é "coma un cha.mizo"; e tamén "fuximos a lume de carozo" e hai que fuxir -"a 
fume de carozo", xa que os carozos seica non arden ... Corrixide e perdoade 
o despiste. 

E hoxe irnos falar de parellas (que non "parexas") ... Si, porque un día <lestes 
de atrás, alá a falar cuns .irimegos, comentáronnos que ¡miña nai, que lío! con 

-------~---· --~-- iso da inversión e o investimento, o secr~to 

····· ·· ···· ···e 

e o segredo, a ola e as ondas ... E aínda que xa 
ternos mencionado algunha destas causas, vol- . 
vemos insistilo e nada cliso vai ser un problema! 

Comezaremos polo da inversión, que non é 
máis ca darlle a volta a algo, poñelo co de riba 
para baixo, así que invertirémo-lo peto (do verbo 
inverter) para que caia ata a última peseta e 
poderlevala ó banco p·ara que no.la convirtan en 
euros. Pero para· gañar esa ·peseta nós tivemos 
que investir moito esf orzo, e ¡menos mal que 
non investimos en Gescartera! Así que, investir 
empregarémolo cando queremos expresar q~e 
erhpregamos tempo, esforzo ou ~apitais en algo. 
N ós estarn.os pensando en facer un investimento 
importante en bolsa, aproveitando que está 
baixa e se nos sae ben, gardarémo-lo segredo, 
é dicir, non llo contaremos a ninguén. E tamén 
existe secreto, pero é un adxectivo, polo· tanto 
sempre debe acompañar a un nome: haberá 
policía secreta, portas secretas ... O segredo é só 
substantivo, así diremos que ternos o segredo da 

eterna xuventude (¡quen nolo dera!), que é un segredo moi secreto. Ah, e . 
¿sabedes quen é a persoa que garda máis segredos? Pois o secretario (que non 
segredario). 

A ola é esa de face-lo caldo e tamén é o saúdo: "¡Ola!. A diferencia é a que 
primeira pronúnciase cun "o" prechado e a 2ª cun "o~' aberto.Vós dicídeas en 
alto e xa vos dades con ta ... Pero no mar hai ondas, en galega non hai olas 
no mar, lembrade aquilo de" Ondas do mar de Vigo,/ se vistes meu amigo!/ e ai 
Deus, se verrá cedo !" que cantaba Martín _Códax no medioevo. E . non vos des
culpedes dicindo que de literatura sabedes pouco porque ¿quen non cantou 
algunha vez:" Ondiiias veñen, ondiñas veñen e van ... "? ¡Ai!, olio, que onda tamén 
nos vale para dicir iso de que "mañá irei onda ti", como adverbio de compa
ñía. 

¡Xa chega a fin de semana! e reparade en que a fin indica sempre o final de · 
algo, a fin do mundo, e o fin <lestes nasos discursos é compartir con v6s cou
siñas que sabemos, a finalidade, en definitiva. 

E a í imo chegando ó derradeiro parágrafo do número de hoxe, porque 
aquí xa non cab máis. "Derradeiro" é o último 9-unha serie que xa non pode 
t r máis elem ntos, despois <leste parágrafo xa non podemos escribir máis 
ho r aquí; empr gamo "último" cando a serie aínda está aberta, esta é a nasa 
última fra por hoxe, o próximo día máis. 

1. Victorino Pérez Prieto 
abriu con xeito a xorriada 
do día dez de novembro 
no Foro de Encrucillada. 

2. Lago presentou Andrés 
a Josefina Viera, 
brasileira que gustou 
a laicos, monxas e clero. 

3. Día e noite na favela 
. . . 

esperanza e mais pac1enc1a 
pra escorrentar tantos medos 
loitando contra a violencia. 

4. Carn1.e Cozinha, galega 
sincera como ela é, 
falou dende a encrucillada, 
fronteira de increnza e fe. 

5. E Manolo Regal Ledo 
a esta muller de valía 
presenta. Ledo o Irimego 
ante tanta regalía. 

6. Mauritania, África negra 
ten qn filio: Ibraíma 
preséntao Pilar Wirtz 
e el gran mestre da ironía. 

7. Lago dun xantar modesto 
.Engracia, con moito brillo 
presenta, profeta e mártir: 
José María Castillo. 

8. Da cátedra expulsado 
de Teoloxía en Granada; . 
sinal de que a xerarquía 
anda algo despistada. 

9. Con tanta forza falo unos 
tan evanxélico ton 
que aqueles que non o escoitan 
é que o xordo fanse, ou son. 

10. Fermosa a Eucaristía 
que organizou moi ben 
as rapazas e os mozos 
da tribo do gran Rubén. 

11. É un crego con carisma 
algo desaproveitado, 
pala Curia diocesana· 
que o mantén arrecantado. 

12. Un ano máis, este Foro 
con Amalia, a eficiente 
amasa a súa eficacia 
convocando moita xente. 




