Un e quen sementa e
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EDITORIAL CURIOSOS E
CONTEMPLADORAS

Cando moitos dos que isto lemos eramos
pequenos, había u~ costume moi espallado
dentro da cultura relixiosa da nosa Terra: o
día de Xoves Santo a xente ía de igrexa en
igrexa visitando os "monumentos", que así
se chamaban aqueles espacios moi especialmente preparados e engalanados, onde. se
gardaba o Corpo de Cristo despois ~a Misa
solemnísima dese día. Era un costume
compartido por moita xente, ás veces por
razóns de curiosidade, ás veces, sen dúbida,
por razóns de auténtica piedade: era a
maneira de expresar en actos de adoración
o agradacemento a un Deus que se entregaba sen reservas por todos nós.
Os costumes cambiaron moito. Hoxe os
percorridos de igrexa en igrexa fóronse
trocando por percorridos cando máis turísticos e de pracer~ quizá pola irrefreable
inquietude de ter que se mover por non .
sab r estar en ocio, sen negocio, quizá coa
estética da arte pola arte, quizá coa admiración agradecida ós creadores de tanta ferrn sura, quizá coa vontade de se asomar
tuosamen te a ese inundo sempre
p ita que é o mundo relixioso.
un p n amento cristián coidamos
qu" n
tá d sobra recuperar para a
ma.na anta algo da súa santidade. Que
non está de máis acougar. Que non está de
mái ver qué direccións colle o mundo.
Que non está de máis ádevertir en que
lugar estamos nós, por dentro e por fóra.
Que non está de máis pararnos a ve-la
corrente de amor solidario que naceu do
seo e da vida daquel profeta asasinado,
Xesús de Nazaré. Hai moita estética da
vida, a que fai realmente feliz a xente, a que
constrúe mundo, que nos pode escapar por
simplemente por non pararnos a ver.
E igual nos dá por achegarnos a algunha
igrexa, humildemente. E igual substituímolás correrías de outrora de igrexa en igrexa
para ver monumentos, por achegamentos
calmados a persoas e situacións de debilidade, de sufrimento, de abuso, de morte. Sen
nos decatar case, estaremos á sombra da
cruz de Xesús, e metido na onda da súa
solidariedade liberadora, poderemos agar-
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..............

soña-la ·Pascua.

Foto portada : Xurxo Lobato

OTRASNO EN MANS DA INTELIXENCIA
MILITAR Estaba o señor Moratinos, que é un representante da Unión Europea, tomando _té con Arafat no salón cando un
par de mi.siliños caeron na cociña. Un pouco de ruído, algo _de
poeira e cascallo, cousa habituaJ. Non eran máis ca dous argumentos máis dos que usa Ariel Sharon, o· que manda en Israel,
para o seu particular deseño da paz.
Ariel Sharon é un pacifista temible. Gañou as eleccións prometendo seguridade e convencendo os electores israelís de qu~ na
forza estaba o se·g redo da paz. E comezou a zoscar. Nunca tanta
inseguridade e medo viviron as rúas de Israel. A mesma filosofía
é a que emprega Bush para multiplica-lo gasto militar e nunca
nos Estados U nidos
se viviu con tanto
medo,
A fórmula do fungueirazo para soluciona- los conflictos, que é filla do
medo e o pesimismo, é moi vella,
prehistórica digamos. Todo parecía
indicar que, despois
das grandes guerras,
á humanidade lle
entrara algo de cordura: o pensamento
humanista, as organizacións de estados para falar con palabras e
non con bombas, a Pacem in Terris ...
Pero recuamos. A ONU neutralizada, a humanidade concic;nciada de que debe ter medo e pedir seguridade armada, todos coma
cans dun amo único, estamos en mans· de elementos coma Bush
e os seus alumnos preferídos coma Sharon. Mal asunto ¿U-la a
Europa soCÍaldemócrata, culta, crítica? Pois co seso bebido polos
grandes hermanos, e as festas rave, de mozos a tope na cultura do
colocón.
E estar nas mans de Bush é grave. E xa non porque sexa un forofo da pen.a de morte e esas cousas, serrón porque é intelixente de
máis para os tempos que corren. Por iso nos seus discursos di
cousas que darían para un tratado ·de filosofía como: O futuro será .
mellar mañá; ou de economía, como : A gran maioría das nasas
importacións veñen de fóra do país; ou de pedagoxía, como estoutra:
Nós irnos te-lo pobo americano mellar educado do mundo. Aínda que a
min me gusta particularmente esta: É tempo de que a raza .humana
entre no sistema solar. Pura poesía.
Rara vez o tráxico resulta gracioso, pero máis dunha o gracioso
é, en realidade, tráxico. Que llo digan serrón ó raparigo _da foto
que xoga coas ruinas da súa casa. ¿Que diría Bush?

BOANCJ\IA
A PALABRA
Mt, ·26, 14-27

OECO

Marta Sopeña Font

Hai momentos da vida en que non ternos eco. Miramos e non vemos o que
. ternos diante, escoitamos e non entendemos, estamos nun lugar e non sabe-

Entón foi un dos Doce, chamado Xudas ·
·lscariote, onda os sumos sacerdotes e díxolles:
-¿Canto me dades se volo entrego?
Eles acordaron dar/le trinta moedas de

mos qué facer. Entón deixamos que a vida diaria mande. Sentímonos tristes;
¡máis nos valería non ter nacido!...¡Ai daquel que entrega ó filio do Home!.
Estamos confusos. Preguntamos, ¿non serei eu? Ternos dúbidas. Chega a resposta: "ti o dixeches". E torna así o eco que soa e resoa, "ti o dixeches". Aí
está a resposta á anguriosa pregunta.

prata. E desde entón andaba buscando o
mommento axeitado para llelo entregar.
No primeiro día dos Ácimos os discípulos
fóronlle preguntar a Xesús:
-¿Onde queres que che preparémo:-la cea
pascual?
El respondeu:
-lde á cidade, á casa de fulano e dicídelle:
"O mestre di: O momento está preto; vou
celebra-la Pascua cos meus discípulos na
túa casa".
Os discípulos fixeron tal como Xesús lles
mandara e prepararon a Pascua.
Chegado o sol por, púxose á mesa dos
· Doce. E mentres ceaban díxolles:
-Asegúrovos que un de vós me vai entergar.
Moi tristes empezaron a preguntarlle un
por un:

A CLAVE

Francisco Xabier Martínez Prieto

Para que se cumpra o que escribiron os profetas

Todo o Evanxeo, dende a infancia,·foi preparando ó lector para asumir a
marte dun Mesías que fora sempre amea·zado e perseguido.

-¿Non serei eu, Señor?

Coma en Marcos a atención do lector está centrada na identidade de Xesús

El responde u: •

como Mesías (Cristo) Filio de Deus. Pero Mateo pon os acentos en catro

-Un que meteu contigo a man no prato,

aspectos novas:

ese entregarame.
O Fil lo do Home vaise, como está escrito

1. As constantes alusións ó Antigo Testamento: queren poñer de manifesto o
cumprimento en Xesús de Ne.izaré da salvación que dende os patriarcas se

del; pero ¡ai daquel que· entrega ó Fillo do

prometera a Israel. Cómpre mostrar que o momento da · Paixón non é ordina-

Home! Máis lles valía non nacer.

rio, por isa a apertura das tumbas, o tremar da terra, a resurre_cción dos san-

Entón Xudas, o que ía entregar, preguntoulle:

tos converten esta marte no acto inaugural da fin dos tempos.
2. A voluntariedade na entrega: é un Mesías que .se manifesta dono da súa

-¿Non serei eu, Mestre?

sorte, coñecedor por adiantado do que vai acontecer, incluso sabe do que o

Respondeulle:

vai a entregar. No prendemento veremos a un Xesús pacificador, coherente

-Ti o dixeches.

coa mensaxe das Benavent_
uranzas, que se opón a toda violencia no seu

Menters estaban a comer, Xesús colleu

nome ou pala súa defensa . .

pan e, dando gracias, partiuno e déullelo ós

3. O Xesús da oración do Naso Pai: amósase a un perseguido pala xustiza ,

seus discípulos, dicindo:

que no harto retoma constantemente as palabras desta oración.

Tomade e comede: isto é o meu carpo.

4. A lgrexa Universal: a comunidade que alumou este relato descubriu a

E collendo unha copa , dando gracias,

finais do século 1 a universalidade do Evanxeo. Por isa vemos a pagáns favo-

déullela dicindo :
-Bebede tad·os dela.

rables a Xesús: a muller de Pilato, o centurión romano e a súa confesión coma en Marcos-, pero agora incluso a dos soldados que están ó seu mando.
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O MERLO NAMORADEIRO anunciamos que a primavera xa está
aquí e nos irnos celebralo co poema "Primavera" de Noriega Varela (1869-1947) e co
trabal lo artístico de Xoán Balboa sobre uns versos de Manuel María: "No tempo de
botar o liño/agachado na silveira,/canta o melro melriño/a vida da primaveira./Se
chove, chove amodiño/sobor da frol das cerdeiras./¡I o melro; melro melriño/canta de
moitas maneiras!":
"Sañudo o rostro, rudas as maneiras ...
¿que agoirarás, montaña? Teu desvío
a sangre fría o encaro; mais dá fria
ver o sol terqueando para que o queiras.
Nas follas novas das abedoeiras

A DESFEITA· DO
SECTOR GANDEIRO
vai levarás ·rúas de Santiago, o día 26, o

tremelucen doíñas de rocío,

seu berro de protesta, pois desde as

florescendo as urces, e o bravío

chamadas "vacas tolas", todo está polo

cardo soñ·a igualarse coas roseiras.

chan: os becerros, as vacas ... e, agora,

¡Oh amada! ¡Triste amada, desarrugada

tamén o leite. Mentres, os gastos non

por Dios, a alba frente! Ben madruga

fan máis que medrar. Este proceso que

ora para te encantar un pracenteiro

está a despoboar o agro, que nos últi-

merlo, que Dios bendiga, e tu recollas,
maga

do~

mos anos perdeu máis do 650/o dos pos-

ollas verdes, entre as follas

tas de traballo e 'do que foxen os máis

sempre verdes do máis xentil loureiro''.

novas ... Hoxe só un 24,60/o da superficie
está adicada ó gando vacún (pastos,
barbeito ... ), mentres que as terras de

os

cultivo ch.egan ó 27,20/o, senda o terreo

GAITEIROS

conservan

adicado á explotación forestal o que

viva a mú sica traoicional neste tempo de

máis está ·a medrar (32,70/o).

globalización, e ·non son recoñecidos.
Hoxe lembramos a .tres: ó Plácido de
Abadín, que tantos anos animou as festas
da súa comarca; Antón Corral, gaiteiro

e,

sobre todo, artesán da gaita, mestre de
centos de alumnos en Lugo, Ortigueira ·e
agora na Universidade Popular de Vigo.
Pertenceu ós Montes, e foi un revolucionario das tonalidades da gaita e investigador da súa evolución. O día 23 ámbolos dous son homenaxeados en Abadín e
Vigo. A Asociaci,ón Ullán de Ribadulla

A PARROQUIA DE BURELA arrequentada cunha

convoca o V certame de grupos tradicio-

xenerosidade polo seu párroco Ramón Marful está a facer un esforzo prodixioso por

nais lembrando o gaiteiro Manuel Texo

dotar a esta vila, que está a medrar en tqdolos sentid.os, dunha Semana Santa que

labarada de

(981512058). Cor:no homenaxe a estes

xa ten moita tradición noutras vilas da Mariña. Mercaron varios pasos e sobre todo

creadores adicámoslles esta ilustración

organizaron unhas celebracións moi sensibles e participativas para esta xente do

de Luís Seoane.

mar... Na ilustración, unha das escenas das pinturas murais do S. XV da lgrexa da
Vila do Medio, a Flaxelación de >Eesús, que, xunto coa súa Sepultura, son as que
mellar se conservan, pois as da Resurrección e Prendemento están moi deterioradas.
Convidamos a un ha viaxe a Burela para participar nas súas procesións e ·tamén visitar esta fermosa igrexa modelo de restauración.

Alfonso Blanco Torrado
Outra visita que podemos facer nesta Semana Santa é a da

ROTA DO ACEITE, a· carón do Río Sil, no val de Ouiroga, lembrando a
consagración dos óleos ou aceites que nos van servir para o sacramento do
_Bautismo. Ata que os Reis Católicos prohibiron o cultivo do aceite en Galicia para
favorecer ós andaluces, esta comarca estaba ateigada de oliveiras. Agora volven a
plan_tarse. Nós irnos visita-los moitos muiños de aceite que- aínda están en pé, coma
o de Bendollo, na foto, que aínda prensa as olivas na almazara .._. Tamén podemos
asistir ós. oficios na súa igrexa do S. XVII ou visitar Montefurado, ca seu tu _
nel rom?no e unha igrexa barroca moi fermosa.

A QUENLLA,

Mini, Mero,

Chusa, Tareixa, Mariña, Yosi, Mijail, lria e
Aia,· veñen de ser recoñecidos ca premio
"Pala Promoción da Terra" da lrmandade
Mancho Valcarce. Ben sabemos en lrimia
da súa xenerosidade a pral das iniciativas
que axudan a medrar ó naso pobo.
Naceron no 1984 e nos seus trabal los hai
música tradicional, recollida directamente por eles, e múska de autor que se
resiste á pasividade e ó conformismo,
nesta liña editaron seis discos, pero
tamén d_úas cintas para a aprendizaxe da

CARITAS úrxenos no Xov~s Santo a ser máis_solidarios. Así, na diocese de Tui

música. O primeiro acto do que vai ser un

hai 600 volu~tarias/os comprometidos cds problemas socia is das súas parróquias e

musical . galega orixinal, "A casa", ur:i

concienzados cos problemas sociais das súas parroquias e faGéndoas conscientes da

disco de sensibilidade sobre a droga:

abriga cristiá do amor fraterno_. Un exemplo é o programa de Asociación

"Namórate da vida", etc.-

Comunitaria que coordinan Uxía Troncoso e Paula Fernández, na foto. Hai moitas
familias desquiciadas para poder chegar á fin de mes, o 150/o con menos de 70.000
ptas. e o 290/o con menos de 140.000 ptas, que se agravan ca avellentamento da
poboación que, en moitas comarcas, chega a un ·660/o de maiores de 64 anos. Nun
700/o dos fogares non hai ningún menor de 1_6 anos e só nun 110/o hai máis dun
nena.

A Feira do Encaixe en Camariñas non pode facernos esquece-la precariedade coa que
están a trabal lar

AS PALILLEIRAS, a pesar da demagoxia da Xunta

que vende a súa arte con demasiada fachenda. Estas mulleres traballan de sol a sol
por 9 euros ó día, unha miseria que non lles premite pagar como autónomas a seguridade social e· tampouco cantan cun réxime especial. Máis de 1.000 fraballadoras
que ven como o seu trabal lo non é apreciado e a súa artesanía é despreciada.
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POLITICA

Tintxu

CO PASO CAMBIADO

~~ GALE:RIA~

~ARGAD€LO~

O sorpresivo e repentino cambio nas relacións entre
Manuel F_raga e Xosé Manuel Beiras segue dando que
fa/ar. O que nun principio se podía interpretar coma unha
simple arroutada -nun senso positivo- leva carniño de se_
converter no suceso político do ano.

~ 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 - 58 18 88

(Ei

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Te'léf.: 93 - 215 03 68
Fax :
93 - 215 01 79

f~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf. : 91 - 31O48 30
Fax :
91 - 310 48 30
~~ Habana, 12

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

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

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
(~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf. : 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74

fj Albareda, 17
4100 1 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta , 20
MILANO, 20121
T elét: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
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O liva, 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

_

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

Na campaña electoral de outubro chamaba a atención que os ataques máis
fortes contra os nacionalistas non viñesen do "españolista" Manuel Fraga,
senón dos centristas Aznar e Arenas ..E agora acabamos de escoitar a Manuel
Fraga dicir que os seus compañeiros de Madrid non len a prensa galega e non ·
saben que o BNG acata a Constitució~ e mailo Estatuto de Autonorrúa.
O caso é que este xiro ten descolócada moita xente e a maneira de se producir, por iniciativa de dous personaxes moi dados a deixarse levar polo seu instinto político, deixou a moitos co paso cambiado. E non lles é doado poñerse na nova liña. Aí témo-lo caso do singular Pita Varela, que ademais de non
saber se é conselleiro ou voceiro do PP agora queda sen a única liña argumental (?) do seu discurso: caña ó nacionalismo.

este xiro
ten descolocada
moi.ta xente
Ese desconcerto aféctalles ós que teñen que dar tódolos días a cara, como Pita
Varela, pero tamén a outros que están na primeira liña, como lle pasou a Xosé
Cuíña hai poucos días no Parlamento. É unha sensación moi estendida, como
se puido comprobar no ruidoso apoio acadado nas bancadas do PP .polos ex
abruptos do conselleiro de Lalín.
Pero evidentemente, no outro lado do espello o cambió tampouco está asimilado. E é natural: tampouco aquí houbo uill}a reflexión previa nin sequera posterior sobre o significado e alcance do novo clima, nun momento en que
tódalas espitas están abertas de cara a un congreso que, ten por outra parte, que
dixerir un estancamento na evolución electoral tan favorable dos últimos anos.
Vén senda este un factor que hai que engadir na polémica sobre a dirección
que se debe seguir no congreso: máis ou menos nacionalismo, máis ou menos
esquerdismo, máis ou menos UPG, en suma.
De rebote a situación tamén ten desconcertados os socialistas. Pérez Touriño
Ihostrárase como home de diálogo, deixándolle ó BNG o papel de. oposición
dura e cega, .e mentres tanto buscaba o xeito de non romper con el para as
decisivas eleccións municipais do ano que vénn. Pero agora resulta que
Manuel Fraga dialoga tanto ou máis a gusto con Xosé Manuel Beiras (e este
co outro), de xeito que nada resulta claro.
E mentres tanto, Manuel Fraga tan feliz, disposto a pechar un longo ciclo político soprendendo a uns e outros e labrándo unha nova figura. E claro, os seus
amigos de Madrid non lle poden vir agora dicindo que iso son cousas da idade
nin dun presunto separatismo: xa o dixo Fraga, para españolista, eu .

DOCUMENIO

Comunidades Cristiás Populares

FONDAMENTE PR.EOCUPADOS
Os crentes agrupados en Comunidades Cristiás Populares queremos manifestar a
nasa fonda preocupación pala nova desorde internacional que comezou coa operación
chamada primeiro Hxustiza infinita" e lago Hliberdade duradeira" polo que supón
dunha nova arde internacional e global que conculca sistematicamente ·
os dereitos humanos.

o

poder das armas no mundo

O crime organizado internacionalmente, e coidamos que o terrorismo pertence a este grupo, foi
combatido sempre en Europa en
América polas forzas da policía, e
non polo exército e a guerra aberta.
Por pór un exemplo claro, non
bombardean Chicago para rematar
coa mafia.

e

Agora na nova orde é o exército
quen dirixe as operacións e bombardea cidades enteiras para deter ós
terroristas.
Isto supón a conculcación sistemática dos dereitos dos inocentes,
vellos, mulleres e cativos principalmente a quen se arrinca a vida sen
escrúpulos e se lles considera" danos
colaterais non desexados".
Os danos producidos ·colateralmente son superiores ós producidos
polos terroristas, que fuxiron ou
foron presos nun número realmente
pequeno _en proporción coa destrucción infrinxida: uns trescentos,
máis ou menos un por cada barrio
ou aldea arrasada. E unha vez arrasado Afganistán hai cinco estados
soberanos ameazados de. ·guerra
aberta e o mundo agarda o vindeiro
coa respiración contida.
A convención de Xenebra protexía os dereitos dos presos de guerra.
Ós nazis consideróuselles presos de
guerra. Ós presos nesta guerra aberta consid~raselles asasinos perigosos

e negáselles os dereitos internacionais conseguidos con moito esforzo
para modera-la furia dos vencedores
e ademais sométeselles a un trato
vexatorio, meténdoos en gaiolas.

Mentres en Europa ... .
Isto na nosa Europa -sería impensable, mais tolerámolo ou .rruramos
para outro lado.

Coa excusa·
da seguridade
estamos cedendo
dereitos humanos
.fundamenta is
Por outra parte en países democráticos estase impoñendo

un~a

especie de estado global onde pola
seguridade se· cede nos dereitos fun-

damentais á intimidade, á inviolabilidade do domicilio, ó xuízo xusto, á
privacidade. da correspondencia e
comunicación,
á
información
~eraz,

...

Apártanse ós xuíces da regulamentación destes dereitos e traspásase ós servidores secretos e á policía.
Mesmo se crean tribunais militares
sen xurado _nin . garantías. Hai un
enorme perigo de que se estableza
un estado policial.
Sabemos que a maio_ría dos europeos pensan coma nós e preocúpalles, mais os políticos xa están estudiando o xeito de extraditar terroristas a un país con pena de morte.
Esiximos dos nosos gobernantes
europeos que se manteñan firmes e
poñan un pouco de cordura e respecto polas persoas nesta nova orde
global.

8 ···············
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ENIREVISTA

XOSÉ LUIS RIVAS, MÚSICO E MESTRE RURAL:
"PARA ELES AESCOLA UNITARIA E A
CONTINUACION DA ESCOLA DE FERRADO':
A pesar de todo aínda hai quen aposta por un mundo rural vivo. Comprobámolo estes
días nas xornadas que organizou en Lugo a plataforma pala educación rural, nas que se
expresou a necesidade dun modelo específico para. a escala rural galega e unha
revitalización das escalas unitarias· ou dos Centros Rurais Agrupados (CRAS). Entre os
relatores estivo Xosé Luis Rivas, Mini, que ten o mérito de ser un bo músico sen deixar
de ser un bo mestre e sen qu(;J nada deso lle_ prive, senón ó contrario, de ser un asiduo
das causas :'~complicadas" desta hora e nesta terra.
esforzos do mestre e dos pais conseguiron un tobogán e unha ~andoiras
·que agora se1ca non cumpren os
.. mínimos de seguridade esixidos. Os
informes de sanidade deben ir todos
para o mesmo caixón, porque nada
muda. E se acorre un accidente non
temos teléfono e batemos coa dura
realidade de que o megáfono de funil
non nos dá comunicado co médico
nin con esa famosa protección civil.

Mini, estás de mestre nunha
escola unitaria e xa non quedan
moitas. ¿Cómo está o panorama
da escola rural?

Ep dúas palabras: se algo neste país
merece o calificativo de abandonado
neste país é a escala rural. Está abandonada de Deus e da administración.
Bueno, de Deus non estou tan seguro que disque era rural. Pero da
administración, fuco. As instalacións,
por exemplo, dependen tan só da
consideración
particular
do
Concello. Non hai criterios rmrumos. Podemos atapar pequenas
marabillas ou cortellos cheos de
humidades que hai ben poucos anos
qu cantan con auga corrente. Os
patio d recreo ofren de igual sorte.
Algunha unitarias de pois de moitos

_

na áula. Parece ser que esta é a escala
moderna: a do papeleo. Pero, perde
coidado, que os nosos alumnos non
teñen dereito á informática, nin a un
deses ordenadores máis vellos · que a
administración tira ó lixo cada pouco.

Comentabas que a vosa situación como funcionarios tamén
resulta algo a típie~ ...

¿Desde a vosa experiencia cal
pensades que é logo a postura da
administración educativa?
Tamén se resume moi fácil: agardando pola supresión. Outra clave que
resume a situación sería a anarquía, no
sentido malo da palabra. O curioso é
que, taimedamente, se nos indica que
esta escala ten moitas carencias, como
que case lle estamos a facer un mal ós
é)}umnos, porque lles privamos de
teren especialistas, de iren ó grupo
escolar onde hai máis medios e unha
escala seica conforme co século XXI.
E non hai especialistas porque debe
haber carenia de mestres no paro.
Todo co agravante de que as itinerancias están .sen organizar. Iso sí, fannos
mandar programacións, actas, partes
de faltas, estatísticas, e un sen fin de
papeleo, tanto que se o cubrimos
todos .temos que baixa-lo rendemento

,

non son numeros
-,
e ·conecense
desde
·- ,,
pequen1nos

As veces pregunto, ¿quen somos? E
respóndome: fago

de bedel; de

empregado da limpeza, de sicóiogo .... de mestre, en definitiva. E os
mestres .encaixan mal no rol estreito
de funcionarios do sistema edu cativo.
Será por iso que teñen detalles especiais con nós. ·Por exemplo cando
houbo o proceso de adscrición,

·Daniel López Muñoz
negóusenos e, agora .·.. ¿qué? ¡Ah,
amigo!, pero cando a administración
decide por .comenencia política escolariza-los nenos-de 3 anos, que foron
incorporados ás unitarias dun día
para outro sen ningún tipo de medidas, material específico ou reciclaxe,
deuse por suposta a nasa enorme
capacidad.e de improvisación.
¿Cal é logo o papel oficial da
. escola unitaria?
Na mente da administración diríase que é unha realidad.e invisible, que
nin se ve mn se nota. Está no rural e
xa se sabe no rural non se protesta. A
primeira vez que escoitei a palabra
amo con todo o seu significado foi a
país dos meus alu~os da unitaria.
Eu· diría que, para a administración, é
a continuidad.e da escala de ferrado.
Iso contrasta, sen embargo, co presti.xio de que gozan no seo das comuriidades nas que prestan os seus servicios. O mestre continúa a ser apreciado e considerado. Impártese .unha
educación humanizada ~ cercana á
xente. Os nenas non son números, e
coñécense desde pequeniños. Son
escalas familiares, onde os país manteñen unha estreita relación co titular
en beneficio dos alumnos
E como ves o deseño que se
fixo en Galicia en base e concentracións escolares comarcais?
En contraste co ·apuntado resulta
que os grupos escolares tamén reciben nenas rurais, pero en moitos
<;:asas nin son conscientes cliso. Os
mestres viven nas cidades e descañe- .
cen., na súa maioría, o mkedio no que
se desenvolven estes alumnos: vivencias, cultura, historia, intereses, ....e os
programas e a educacÍón .en xeral
non responde ás esixencias sociais da
contorna. Por exemplo, ·o · escaso
apoio que supuxo na grande revolu-

cion gandeira dos anos setenta e
educadora de familia da que non
oitenta e no propio fracaso da gandesabemos ben as funcións, pero que no
ría que veu despois. O do transporte . mellor dos caso.s é unha prolongaé outra: masificado e sen vixiancia é
ción da asistenta social. Ali onde
o centro de deformaciórieducativa
témo-la sorte de contar con Prescolar
onde o débíl sofre toda clase de
na Casa as causas van.. mellor. Mágoa
humillacións e aplía o vocabulario e
que só sexa un par de horas cada
as actitudes irisolidarias. E a organizaquince días. Nótase un radical .e posición escolar que xunta ne~os de
tivo cambio de actitudes por parte
infantil con nenas da ESO é un prodas
nais na educación dos fillos, e nos
blema.
propios rapaces. Sería un modelo a
¿E que pasa cos de O a tres
anos?

seguir no tocante a coñecemento do

Non hai atención. Agora figura
nalgún concello a figura da chamada

características. Pero andan con máis

medio rural e adaptación ás súas
problemas cá nós, que xa é dicir.

• · ···· ·
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O EMBA8GO A IRAO:
·VIOLAC·ION DOS DER-EITOS HUMANOS

g'

lle permite a Iraq unhas vendas limitadas de petróleo a cámbio de importar allm.entos, medicamentos e outros
productos básicos . Sen embargo
menos da metade dos ingresos procedentes desta venda son destinados: á
compra deses productos, xa que hai
que descanta-lo pago de indemnizacións de guerra (en 1999 m áis de
1.800 millóns de $) e os gastos das
comisións de desarme. Adem ais o
· goberno iraquí non m anexa os cartas,
que ingresan directame.n te a unha
canta controlada pala ONU.
Segundo .a OMS e UNICEF o program a. " P.A." non logra alivia-la crítica situación humanitaria da poboación. No tempo que .leva vixente,

J ·
~

-'
u..
;

700.000 nenos
sofren
malnutrición
, .
cron1ca
máis de 300.000 nenos menores de 5
anos morreron a consecuencia do
embargo, o que supón un xenocidio
silenciado.
O colapso do Ensino

A reXJ.on do Golfo P érsico posúe
un gran valor estratéxico por te-lo
65% das reservas m undiais de petróleo
e o .33% de gas. Sendo Iraq o país _
coa 2ª reservas p etrolíferas está
morrendo de fame a causa das sancións impostas p ola O NU dende
1991.
O bloqueo económico impídelle a
Iraq a libre comercialización do seu
p tról o, m ntres que Kuwai t e
Arabia Saudí venden máis. As petro-

monarquías compranlle ós EEUU as
armas que o propio EEUU necesita
manter na rexión para exercer un
control militar directo dela.
Por mor do embargo morreron
1.500.000 iraquís e máis da metade
viven por debaixo do umbral de
pobreza.
En decembro de 1996 o Consello
de Seguridade da ONU aprobaba o
ch amado programa ·humanitario
"p etróleo por alimentos" (P.A.) que

Antes de ~ 990 o pobo iraquí gozaba dun sistema educativo moderno e
avanzado. Era gratuíto en tódolos
niveis e garantía a igualdade de oportunidades, sen dis~riminación de raza,
sexo ou relixión. A taxa de alfabetización chegaba ó 95 % ~ Recibiron 5 premios por parte da UNESCO.
Bombardeáronse escalas, fábricas de
papel.. . Prohíbes e ou paralízase a
entrada de pezas de recambio de
máquinas de imprenta e aparatos de
laboratorio, lápices de grafito e orde-

.... ................................................................................................................................................................................................................................. .................................................
~

nado res (considerados material de
dobre uso civil e militar), publicacións
editadas fóra de Iraq ...
A taxa de escolarización pasou do
93% ó 69%, moitos estudiantes séntanse no chan ou fan dúas ou tres
quendas nas aulas.
A taxa de alfabetización en marzo
de 2000 baixara ata un 58%, aumentando un 5% cada ano.
A situación sanitaria
En 1990 Iraq era o país máis avanzado en saúde de todo Oriente
Medio. O 93% da poboación estaba
cuberta por un sistema público e gra. tuíto. Os recursos eran axeitados e distribuídos equitativamente. Obtiveron
un premio por parte da UNICEF
pda diminución espectacular do índice de mortalidade infantil.
O uso durante a guerra de munición de uranio empobrecido, que ó
impactar libera partículas minúsculas
que se volatilizan e contaminan a
atmosfera e a auga (máis de 300 toneladas están soterradas· en Iraq), provoco u o aumento espectacular de malformacións conxénitas, moitas nunca
vistas, e de cancro, especialmente
entre os mozos.

O bombardeo de depuradoras de .
auga, almacéns de medicamentos,
hospitais e a paralización da recuperación da rede de saneamento
(hoxe en día tan só . chega auga
potable ó 44% da poboación, cando
en 1990 chegaba ó 92%) provocan
o aumento de diarreas, cólera, tifo ...
A libreta de racionamento tan só
proporciona 1.300 calorías.por persoa e día (cando o adecuado serían
2. 700) de alimentos básicos sen a
penas proteínas animais nin froitas
ou verduras frescas.
Máis de 700.000 nenos menores
de 5 anos sofren malnutrición crónica, aumentando o raquitismo,
anemias, tuberculose... Preto de
5.000 nenos morren cada mes.
Os servicios de saúde esenciais non
funcionan debido á falla de medica. mentos e materiais, os cortes de ener·x ía eléctrica (10-16 horas diarias)
impiden o funcionamento normal de
hospitais e a conservación de medicamentos.
Segundo a ONU (outubro 2001) o
. goberno iraquí distribúe a axuda
humanitaria correctamente. A responsabilidade da traxedia recae no atraso
na concesión de permisos por parte
·dos gobernos dos EEUU e Gran

Bretaña sobre o traslado de equipos e
material.
A gravidade <lestes feitos constitúe
unha violación dos dereitos
humanos e un crime contra a
humanidade.
Ráguida Carcur, Zita Méndez e
Carmen Pérez formaron parte da
Delegación Galega que viaxou co
"Comité de Solidaridad con la Causa
Árabe" a ~raq do 2 ó 12 de xaneiro de
2002 durante a" 4ª Campaña Estatal por
el Levantamiento de las Sanciones a Iraq".
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OPINION

Marisa Vida/ .

PENSANDO EN VOZ ALTA ..·.

"D spois d visto o que dá de si o
h m , vai s ndo hora de que nos
d diqu m
á cou as de Deus". A
fr
a pronunciou un día
sú , ando andaba afog d
a u 10ns,
pendente ·de
mil x uízos por parte da Inquisición.
E tamo a ver cousas que mesmo
nos deixan abraiados ultimamente. O
tema do crego de Valverde del
Camino dá moito que pensar, e non
polo seu caso concreto de homosex uali.dade, que tampouco é nada do.
outro mundo, nin se-quera un fenómeno froito do desenfreo e libertinaxe desta civilización e modernía:
Coido que homosexuais hainos en
todas partes, e en tódolos tempos históricos. Mesmo os había aló naquelas
illadas tribos da· Amazonía coas que
me tocou vivir hai uns anos. A diferencia era que ali tomaban a cous!l
con máis naturalidade da que o facemos nós. E non me parece que sexa
porque anden máis libres de tabús
culturai , serrón porque ali os tabúes
on outros.
n embargo, a miña reflexión
qu ro facela non tanto polo caso particular enón polo que el reporta.

Dáme a sensación, despois daquel
tema da profesora de relixión casada
cun divorciado, da clonación e agora
con isto do crego homosexual, que
temos cambiado de opción preferencial nesta nosa Igrexa occidental
europea española desenvolvida de
principios· do século XXI. Estanse
de~ando de lado as cuestións sociais,
das que, por certo, temas boas encíclicas (as últimas algo máis frouxas), e

Estamos
deixando de
.-preocuparnos
do neces.itado
se teri desviado o tema á moral persoal, e non calquera tipo de moral,
serrón a relacionada co sexo. ¿Que
pasa? E logo os Pobres de Iavhé
¿onde quedaron? ¿Ou é que nos queren facer tragar con que a nova
pobreza é esta falla de "valores

morais"? Ah non, por aí si que nori
lles paso. Estamos deixando de preocuparnos do necesitado para buscar
necesitados menores, necesitados
"acomodados" coma nós, ós que
poder falarlles de ti a ti e. poderlles
cala-la boca a xeito de escarmento. A
pobreza gorda, a do Pª!l e a xustiza,
parece que . nos ten superado, que
non hai. que meterse moito con ela,
que pasou de moda.
Certo que nisto, igual ca noutras
cue~tións, deixámonos levar moito
palas mediatizacións de opinión que
nos proporcionan as diferentes prensas, pero estannos a pasar moi desapercibidos os· traballos da nosa Igrexa
de base en temas como os movementos anti-glo balización, a inmigración,
o colectivo Somos Igrexa, a marcha
2000, o movemento pola derogación
da Débeda Externa ... N algúns <lestes
casos mesmo se fala do traballo da
Igrexa de base, porque a outra, a "de
cumio~', non se pronuncia de xeito
tan contundente, ¿será porque non.
atopan "chibos expiatorios" a quen
condenar, botar ó paro ou suspender
"ad divinis"? ¿Estaremos ~a _vendidos
ó sistema?

FAI ADOIRO NO ADRO

Xosé Chao Rego

O ESPECTÁCULO DA CRUZ
A cruz aparece moito antes có cristianismo: na prehistoria era símbolo máxico ou
sagrado. E se era cruz gamada ou svástica -da_que se apropiou Hitler-; posiblemente se
refería á rotación diurna do sol, quizais á lapa de lume. Penso que o éxito deste
sigho consiste na súa simplicidade e o seu alcance: trazar Únha liña vertical evoca a
postura ergueita do homínido convertido en humano, mentres a liña horizontal que a
atravesa dá ·q ue pensar no camiñar.
A ÁRBORE DA .CRUZ
Se ben se a eses dous trazos; lle
poñemos unha cabeza vexetal estamos deseñando a árbore, que, como
sabemos, é un signo maternal.na paisaxe -a árbore de maio-, e simboliza
· o centro, eixe do mundo pois une o
ceo pola súa altura, a terra, e polas
raíces a parte inferior ou inferno, o
abismo. Chamámoslle centro umbilical ou onfálico: embigo do mundo.
Aí témo-lo contraste entre a ~rbore
do paraíso; tentadora, e a árbore da
cruz, redentora, que a lenda chanta
no mesmo lugar onde está enterrado
. ese ser irnaxinario chamado Adam.
Motivo polo que nos cristos adoita
aparecer ó pé da cruz unha caveira,
que sería o cranio de Adam, redimido polo novo adam que é Cristo.
Non lles deu ós primeiros cristiáns
por veriera-la cruz, porque lles lembraba a derrota e o instrumento de
suplicio. O que non impide que san
Paulo se gloríe na cruz de Cristo,
escándalo e tolernia. Unha audacia
máis paulina.

ó comerc10 á India, todo hai que
dicilo-, puxeron unha cruz bordada
no peito: son os famosos cruzados. O
cambio do sentido da cruz é considerable.
. Pero a cruz deu pasos adiante ata
converterse en obxecto de bazar, e

A meu pai, que era home de sentencias, oínlle recitar este verso:

Nos tempos das bárbaras naci6ns
da cruz -pendían os ladr6ns,
e agora, m_o Século das Luces
. do peito dos ladr6ns penden as cruces" .

DOLORISMO
O teólogo Christian Duquoc
dinos: "A cruz non pode ser outra
cousa que forza de resignación e de
opresión. En ningún caso pode ser
símbolo de esperanza. O que é .fonte
,
de esperanza é o Crucificado.
Durante
séculas a piedade cristiá
SIGNO TRIUNFAL
centro use na .paixón de Xesús coma
O emperador Constantino, cando
se ela tivese valor en por si". En efecvai - á batalla contra o emperador
to, o que vale é a actitude do
Maxencio e o vence na ponte Milvio
Crucificado.
de Roma, leva a cruz coma lábaro
A Semana Santa constitúe· -fóra da
ou estandarte esta merisaxe: "Con
parte litúr.xica, que depende da digeste sillal vencerás" . Venceu e a cruz ·
nidade e sentido cristián que se celepasou a ser, de signo de derrota, a
d.e · redención coma signo ·de poder
bre-, un espectáculo dolorista·, pero,
sinal de triunfo.
-o
peitoral
dos
bispos-,
coma
constinin a morte de Xesús é un prezo de
Axiña virán os árabes do Islam
invadindo Europa; os cristiáris, para tuír frívolo colgarexo para adornar rescate nin se debería falar da misa
reconquista-lo
Santo sepulcro de peitos ás veces tan espidos coma o · coma sacrificio, serrón coma xantar
Xerusalén -e para lle abriren carniño
corpo do Crucificado.
de irmandade.
hoxe tanto pode significar símbolo

O que vale
non e a cruz,
senón a actitude
do crucificado.
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O CAMPO

················································································································· ···········································································································································································

REVISIÓN DE VIDA
TERRAS DE MIRANDA
No encontro do Movemento Rural Cristián de Galicia, que tivemos en Bazar, Santa
Comba, o día 12 do pasado mes de xaneiro, entre outra~ causas fixemos unha REVISIÓN
DE VIDA centrada na serie da TVG, Terras de Miranda~, Fixemos esta revisión de vida
seguindo os tres momentos típicos dunha _revisión _
d e vida: Ver, Xulgar e.Actuar. Ve/aquí,
en resumo, o que deu de si o trabal/o daquel día.
H

VER
Empezámo-lo traballo dicindo entre
todos qu é causas da serie nos chamaban a aten ción por diferentes motivos. Todos nos fo rnas centrando no
que nos gustab a e n o que non nos
gustaba da serie.
Gustábannos estas causas:
Que se ens1nasen na sene causas
do campo galega .
valor do colóxico : a natureza,
amp s, o amma1s .. . ; parece
ll
oll gusto a esas couvendo a serie.
Qu apar zan feitos n ormais da
vida do campo: ver parir unha
vaca, ve-lo ambiente dunha cantina, a relación entre pais e filias ...
• A relación de respecto e de entendemento entre o veterinario e o
menciñeiro.
• A figura da veterinaria: desinteresada coa xente (cando lle dá a un

realidade vilega; pero a vila do
interior non se entende sen a
aldea.
Non aparecen realidades mo1
importantes na .aldea: festas,
matanzas, conflictos entre veciños, marte, enterros, concentra-

paisano un becerro, porque non
acertara a salvar unha vaca), integradora.
A pres.encia da cooperativa na
sene.
Que o mundo rural engancha e
atrae a xente.
Que . se dedique unha sene ó
mundo da Galicia interior, da
aldea.

cións p arcelar~as, problemas . reais
que vive a xente .co tema do leite,
do gando de carne, saneamentos ,
abandono do campo por parte
dos novas , avellentamento da
aldea .. .
• A serie dá unha imaxe idealizada
da aldea; non entra nos conflictos

En cambio non nos gustaban estoutras causas:
• A mala imaxe que se dá do menciñeiro: todos lembramos menciñeiros moi queridos e respectados
pala xente, que entendían moito
de vacas.
• A mala imaxe do cura; é un cura
doutras épocas, non de hoxe.
Anque é unha serie dedicad.a á
Galicia interior, non entra nos
problemas da aldea; queda máis na

EDITA:

Empre~a

que se dan .na aldea.
• Fala da realidade curiha mentalidade moi simple e integradora
(alcalde, cura, veciños na cantina,
moito entendemento para pequenos problemas · insubstanciais),
cando a realidade di que hai conflictos entre grupos e xentes, que
non se resolven.
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DISTRIBÚE: IMPACTA

• A presencia da cooperativa, que
podería ser un carniño de entrada
en certas dificultades da vida ·da
aldea, non é case nada aproveitada
para iso; case só como lugar de
encontro do xerente coa veterinana.
• Ter que aguantar propagandas e
propagandas polo medio da serie.

XULGAR
·Co di to anteriormente xa se facía e
se emitía un xuízo sobre a serie
"Terras de Miranda". De todos
modos subliñariamos es tes aspectos:

aldea, porque iso non lles .gusta ós
que mandan . .
Xesús, o noso mestre, andaba
moito coa xente, coas cousas de
cada día, coas cousas da terra; a

• Axuda a supera-lo complexo da
aldea:. V?-lemos moito e para
moito.
• É est~pendo poder ver unha serie
que · está no noso ambiente, non
en Estados Unidos como moitas
o u tras .
•Vese o control que hai na TVG:
non aparecen n{inca os conflictos
sociais da Galicia interior, da

ACTUAR
E por último, actuar. Viamos que
podiamos face-lo seguinte:

serie tamén anda algo niso.
• Xesús avisa para .andar cos olios
ben abertos: por veces veñen
lobos con pel de ovella. Nas TV
hai moito cliso.
Xesús fálanos de Deus, e Deus
fálanos do regalo da creación, e da
urxencia de agradecela, coidala,
defendela. A sene
tamén a iso.

póden~s

levar

• Da-la nosa opinión sobre a serie a
través de IRIMIA, de FERVENZA.
• Manda-las riosas opinións ós guionistas da serie na TVG.
• Falar disto cos veciños, recalcando o
que nos parece ben e dá ánirrlo.
• Estar máis atentos ó que dixemos e
falamos, e así ir aprendendo a ver con
máis criterio esta e outras series da
TV
I

Movemento rural ·cristián de Galicia

HISWAY

O director do Instituto Padre Sarmiento de Estudios gallegos reclama, na entrevista do Correo gallego (28-02),
o dereito a ser "gallego a. su manera". ¿En que consiste tal maneira?· Entre outras cousas en non falar galego
en ningunha ocasión. Pero, coidado, que non é por desinterese, nin porque o vexa como un desprestixio para
os seus apelidos.A verdadeira razón hónrao: "es por honestidad, no lo hablo porque no lo sé hablar". Dende
logo . non a todos se nos dan ben os idiomas e enténdese doadamente que os fonemas case impronunciables
que padece o sistema fonolóxico do galega sexa un obstáculo insalvable para este doutor de historia medieval.
. Cismaba eu na pouca honestidade do meu filio de catro anos, que o fala perfectamente, cando caín na conta
de que do que se trata é de optimiza-los recursos públicos, e dende nova sede do Instituto, no recentemente
rehabilitado. Pazo de Sm Roque, en Santiago, afirma: "Potenciar el gallego me parece bien, lo que me duele es
ver como se invierten tantos fondos en potenciar el uso del gallego, a veces de manera inoportuna, improcedente e injusta, y son sin embargo tan_limitados para otras esferas" . E a traca final, que en nada contradí todo
o anterior: " ... nuestra historia, que no conocemos, que traicionamos, que contamos mal...". Dende logo,
nunha cousa ten moita razón: "el feísmo lo invade· todo".
A.Q.

e ·· ····

FAl -A NDO
Lidia e Valentina
DALINGUA
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¿Comiches? Comín. ¿Fixéchela? Fíxeno. ¿E sempre o fas ?
Sempre. Se cadra m~nca reflexionarades ep_ .cómo se contestan en galega as interrogativas totais (que son as que
requiren resposta "si" ou "non"). Nós podemos dicir si,'
non ... non sei, pero na maioría dos casos contestamos co
verbo co que se preguntou ou, se hai un adverbio, mesmo ,
· con el: ¿Nunca fuches alí? Nunca.
Agora que unha maneira diferente que ternos de contestar os galega é, ¡como no~!, con outra pregunta, is to se
cadra aínda nos caracteriza máis ... Xa sabedes aquilo de _
que un galega nunca se sabe se sobe se baixa da esqueira ... Un pregunta: ¿Tes paraugas? e outro .p ode responder
todo cheo de razón ¿Para que? ou ¿E lago ti non o tes?, ou
ben ¿Chove? ou incluso ¿Faiche falta? . .'. E sabe Deus cántas causas ·máis lle poden vir á boca a un antes de responder si ou non simplemente: Ás veces segundo sexa a pregunta podemos intuír unha resposta afirmativa ou negativa. Poñamos. por caso que un di ¿Trouxéchelo?, o que o
trouxo pode dicir ¿E lago ti non?; se non o trouxo preguntaría algo como ¿E lago había que o traer? Tamén se
. pod da-lo caso de que se conteste só con ¿E lago? Deste
x ito non contestamos nós nada e só queremos saber por
qu ,
n fai a pr gunta, é coma se dixesemos ¿por que?
ni t
órr eno-lo productivo que é "logo" na nosa
lingua, porqu actúa tamén como adverbio, e con dous
significado diferentes:
Lago o fago (co significado de "axiña", "rápido").
Lago fágoo (é dicir, máis tarde xa o fago) .

-¿ Gústanche?
-¿As interrogativas totais?

Ademais, ¿decatástesvos de que segundo sexa un significado ou -outro o pronome cambia de sitio con respecto
ó verbo .
¡Que de verbos irregulares. nos saíron hoxe!, pero iso
será o conto doutro día; aínda así non irnos perde-la volta
e ¿que vos parece se repasamos? Repetide con nós: eu
fixen, ti fixeches, el fixo, nós fixemos, vós fixestes e eles fixeron. ¿Queredes que probemos COI). outro? ¿E logo ti queres que probemos?Veña: eu trouxen, ti trouxeches, el trouxo,
nós trouxemos, vós trouxestes e eles trouxeron.

DERRADEIRA HORA

Xosé Chao Rego
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Composta a revista, chégano-la noticia do pasamento de Carlos Casares
a quen agradecémo-lo interese polo nacemento da revista Irimia.
Polo ano 1980 ~ntámori.os en Compostela, por mor de que nacese
Irimia: Engracia Vidal, Tere Mailly, Andrés Torres Queiruga e, con Ramón
Díaz Raña, o que estas liñas subscribe. Convid~~os a tr~s persoas que, dende
fóra .da nosa organización, nos axudasen a obxectiva-la cuestión, recabando o
seu consello.
Ademais do xornalista Lois Caeiro, estaba presente Ram6n Piñeiro e
· tamén Carlos Casares. Amasaron moito interese e Carlos ofreceuse a xestións
económicas que logo non foron posibles por presións do arcebispo Suquía
sobre algunha entidade relixiosa comprometida coa xestión da revista. Logo
Ramón deu con Victorino Pérez Prieto e a cousa puido principiar na zona de
Abadín.
.
Lembrarnos con gratitude aqueles primeiros momentos nos que Cados se
amosou partidario da causa irimega. Que o noso séntimento · lles chegue á súa
muller, Cristina, e ós fillos.
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