Un é quen sementa e
outro quen recolle. .
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EDITORIAL
LOGO
NOS
VEMOS Chegoulle a IrimÍa un tetn.piño de d·escanso para recuperar folgos e
seguirse repensando.
Estamos case de aniversario redondo - a
Romaxe cumpre xa o cuarto de século e a
revista xa lago os irá facendo- e xa ternos
pásado por case todo tipo de situación. Esta
revista segue senda fiel no fundamental a
aquela que naceu arredor dun grupo entusiasta de animadores e cregos rurais, co apoio
de grupos e comuni~ades de toda Galicia.
Pero é certo que, coma a vida mesma, a causa
foise reinventando e mudando ó ritmo da
sociedade e da Igrexa galegas, das novas for. mas de traballo e comunicación -IRIMIA
xa está desde hai anos en Internet-, a un
público cada vez máis libre e crítico.
o resultado é este que vos chega cada·
quince días, se ó correo funciona, unha revista con máis carpo ·e elaboración cá que nacera un mes de setembro do ano 1981, aínda
que, seguro, con menos acerto en moitas ocasións.
s desafios para Irimia seguen senda moi
semellantes: ser un instrumento de comunicación entre a xente que se sente crente e
galega e que afirma, contra o peso das sensibilidades dominantes, que non ten porque
renunciar á súa fe para practica-lo se.u galeguismo, nin renunciar ó seu galeguismo para
camiñar e celebra-la sua fe.
A nasa maneira de sermos instrumento de
comunicación é provocar encontro e servir
de "punto de referencia.· E nesa dirección
ternos que seguir mellorando: na nova tempada a nasa revista deberá, aínda máis, recoller tanta vida como hai a,rredor dos nasos
subscritores e simpatizantes. E para iso precisamos que a revista sexa vl.va e que os lectores se aniJ;Ilen a envía-la súa información,
cromca, opinión, carta .... os mellares
momentos da nasa historia son aqueles nos
que servimos para debates vivos, para informar do que outros non informan, para ve-la
realidade cos olios críticos e esperanzados dos
que enxergan no acontecer algo m'.Í-Ís que
ucesos, cotilleos, agravios deportivos ou eró.
.
meas marcianas.
Animádevos a colaborar, que isto é labor de
todo e todas.
Vémono na Romaxe, ou, se cadra, para os
mái animosos e marchosas, no Encontro de
verán.

O TRASNO CORRIXINDO A NATUREZA·
Hai dúas maneiras de . entende-la causa .do n;iedio ambiente.
Unha é a do colonizador neolítico que a ten que -dominar porque é o reino do perigo, do misterio e da incerteza. A natureza é o escuro, que debe ser domesticado pola.luminosidade do
artificial e o urbano. Esta comprensión parece antiga, pero non
tanto.
A outra debería se-la consecuencia dunha reflexión mínimamente. asisada dos efectos da industrialización: a natureza é
unha riqueza que re~ibimos en herdanza e debemos deixar
coma tal. Ademais é feble, por veces residual, está ameazada,
deturpada, esganada.
Parece mentira pero os
que mandan no do
medio ·ambiente non
teñen tan claro a gué
carta quedarse. As políticas parecen que van a
eso: a domestica-la
natur~za, a desnaturalizala.
Curiosamente Bruxelas
acaba de chama-la atención das autoridades
españolas polo estaslo
da Ría de Vigo: a cantiVista do río Mero e do Muiño de Cecebre.
dade de restos fecais é
unha neglixencia grave. Anos de política medio-ambiental e de
ordenación territorial, de suculentos cartos europeos, non conseguiron algo elemental: que as rías estean depuradas, sen restos
de cagalletas en disolución, pises, xabón usado e outros etcéteras de d.Íverso arrecendo.
Pero pasando da Galicia do Celta á do Deportivo -os proble- .
mas unen o que a estupidez humana sabiamente manipulada
enfronta- topámonos na ría do Burgo, que é a da Coruña, cun
plan custosísimo e inxustific3:ble para o sentido común, que
outra causa sori os intereses inconfesables. Porque nesta ría nortesía, na que se fixo o primeiro paseo mantimo -o do .Burgoqu~ pasa solemnemente por riba de fedorentos escapes libres de
augas negras ó mar -a xeito de aula medio-ambiental para
aprender o que non se debería facer- está · prevista pala
Collfederación Hidrográfica unha desnaturalización do río
Mero entre Cecebre e o Temple que o convertería· nunha ~anle
artificial, encaixonada entre cembas, domesticada, sen meandros, sen fraga de ribeira e con moitos metros cadrados susceptibles de recalificación urbanística·.
.
Iso si, no proxecto está previsto que, unha vez emendada a plana
á natureza, se· plantarían arboriñas nas beiras, rectilínea e uniformemente, coma nos países civilizados, para que quedase
claro que a causa fara promovida polo correspondente departamento de Medio Ambiente.

BOA NOVA
Andrés Hernández Mouriño

·1·0ECO
Mt 13, 44-52

Unha radica/idade non dogmática.
Esta lectura suxíreme dúas cosas:
A primeira é a da "radicalidade", entendida como a opción
-preferente e fundamental por algo; neste casq, pola mensaxe
de Xesús -aínda que, como ben sa.bemos, ás veces ás concreción? son moi diversas, e incluso incoherentes e incompatibles-. A radicalidade é unha esixencia evanxélica, que nos
abriga a ter Linha actitude vital que fuxa das "medias tintas": vender todo para mercar a perla máis fermosa ...
A radicalidade confúndese moitas veces co dogmatismo;
chegamos a crer qué a nosa opción é a máis correcta, incluso a única posible,

rexeitan~o

calquera outra interpretación.

En ocasións, incluso adicamos máis esforzos a atacar o
punto de vista contrario ou diferente, que a construir e
mellorar a nosa realidade. Por iso precisamos grandes doses
de humildade e tolerancia, que nos permita, como ao mestre
da leí converso, saber separar as causas novas e vellas do
tesauro. E enga?o: saber tamén aproveitar o bo do novo e do
ve.llo, e non entender que só o novo ou só o vello é o bo.
A humildade e a tolerancia permítennos entender os puntos
de vista diferentes, matizar as críticas, fuxir dos absolutis~
mos. E moitas veces, son tamén a excusa perfecta para
excusarnos de manter unha actitude radical nas nosas
opcións de vida, e xustificar as nosas incoherencias baixo
relativism.os de todo tipo.
Non é fácil, se pretendemos ter unha única respósta válida
para .todo momento. Precisamos ap·render a vivir coa tensión
cotiá, coa necesidade de tomar decisións, e responsabilizarnos das súas consecuencias. Afortunadamente, ternos refe-
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Xabier Blanco.

rencias dabondo que nos facilitan o camiño.

-

O que escoita a palabra .•. recíbea · con ledicia
A partir do capítulo dez descubriámo-lo rexeitamento e.a desilusión daqueles incrédulos que non ven chega-lo Reino anunciado.
Responder a esto foi a finalidade orixinal desta coñecida parábola· sinóptica que a comunidade primitiva rematou convertendo
nunha "~legaría da semente" cun novo sentido (a explicación .de Mt 13, 18-23): ante as dificultades nas que viven non afogar A
PALABRA. Acolle-la mensaxe foi unha actitude en línea moral que chegou a ser moi valorada (cf. prólogo Xn}.
Xesús quixo sorprende-los incrédulos presentando o Reino baixo a utopía dunha gran colleita (inimaxinable}, nun tempo de preca ria .Producción no que chegar ó sete por un xa era dem_asiado, no que a semente se perdía polo costume de sementar antes de arar.
Pero a utopía non convencía aqueles que acolleran superficialmente e por conveniencias a mensaxe (sementes en mala terra} e que
remataban abandoando a comunidade. Só os que acolleran o Reino con forza e profundidade perma_necerían. Así ternos que ent en der iso ·de "ó que ten (fe} daráselle, pero ó que non ten (incrédulo}, aínda o que ten se lle quitará".

9 . . . . ... .,

APENEIRA
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A obra O inferno a revisión de Andrés Torres Queiruga publicada por lrimia vén de ser
traducida ó

ITALIANO -xa antes coñecera a versión ó castelán. Son varios

os seus textos xa traducidos a estes idiomas, pero tamén ó_portugués e alemán, o
que o converten no naso teólogo máis lido noutros pobos de Europa. Tamén no verán
poderemos renovarnos e refrescarnos con outro libro de Andrés, .agora da· man de
Sept: Repensar a resurrección. A foto pertence á serie "Gal egos na escaleira" de
Xu rxo Lobato.

Bi ito Iglc."ias Araúxo
A ··ida apoteósica

O NOSO MAR E AS
NOSAS RÍAS son acariciadas
con agarimo no verán, pero tamén
sofren aldraxes: 200 quilos de lixo son
lanzados ó mar coma se nada cada ·
segündo (6.360 millóns de qUilos ó ano).
Hai residuos de todo tipo: físicos coma
radioactivos e nucleares; químicos: fertilizantes ou plásticos; e biolóxicos.

Preparando a viaxe a Compostela na

Unha destas latas de conserva que nos

véspera do Apóstolo irnos ler unha nov-

alimentou na súa beira tarda cen anos

ela que nos ambienta xa neste día 24 de ·

en desaparecer no mar e o plástico coa

xullo: A VIDA
APOTEÓSICA de Bieito

que a envolvemos 450 anos, pero unha

Iglesias Araúxo (Ed. Xerais). É un percor-

auga. Por isa os peixes, moluscos,

rido cómico-realista palas rúas, prazas e

crustáceos, etc. temen esta proximidade

pila de botón deteriora ~00.000 litros de

personaxes santiagueses. Cruzámonos

dos humanos ó seu medio natural. Non

con mulleres e homes históricos e out-

todo é poesía ou arte coma esta escul-

ros froito da imaxinación carnavalesca

tura de Candido Pazos que el titulo u:

do autor. É unha achega social á cidade

Deus pousou os seus dedos sobre Galicia

act ual con tódalas súas máscaras e

e creou as súas rías.

ti pos, mergullándonos nas súas ruelas
máis segredas, máis alá da fachada que
estoupa nesa noite en mil luminarias
que se apagan como se prenden. É un
retrato de costumes e protagonistas que
botaron raíces nu nh a cidade non tan
eterna nin tampouco efé mera.
Compostela acaba de recibir un premio
das Nacións Un idas polo xeito de recupera-l o casco antigo entre 544 propostas.

O CUMIO DA TERRA 11 vai ter lugar en Johannesburgo
(Sudáfrica) en agosto pero os preparativos son pesimistas, por isa a ONU acaba de
botar un berro : "unha oportunidade para a Terra", o título dunha canción de John
Lennon dedicada á paz. O encontro está ameazado por Bush que non asinou o
Protocolo de Kioto de 1997 no que máis de 100_estados se comprometeran a reducilas ·emisións de gases porque está vendido ás empres9s petroleiras e gasistas que
pagaron a súa campaña electoral., EEUU con só o 40/o da poboación mundial contamina co 250/o de C0 2 que produce o efecto invernadoiro e está a esmaga-los países
máis pob res, que non teñen industria contaminante coma occidente, con inunda cións e secas. Na ilustración un debuxo de Mackaqui.

···· ············o

Alfonso Blanco Torrado

/LLADO NA INCERTEZA é o primeiro poemario do xornalista
Pedro Rielo Lamela (Pontevedra 1972), publicado por Espir~I maior, nunha colleita
que está darnos a coñecer as voces máis novas da nasa literatura ... Son estados de
ánimo ou saloucos deste poeta mozo cun_ha densidade estética poderosa como esta
"Nostalxia":
LÉMBRASTE cando lle dabamos patadas
ós cascos de cervexa.
Cando agardabamos ousados
a chegada do tempo da anarquía.
Horas aguilloadas coa secura
Co verán non podemos esquecer que

da ladaíña da espera.

este planeta segue a arder polos catro

Agardar, agardar.

costados. Así en

Lago chegaba o tempo das carreiras

unha guerra de máis de 10 anos fai

entre as lousas que que nos afastaban do impás.

estragos, e non só palas faccións inte-

Lémbraste cando lle queríamos roubar á noite

gristas, tamén pala corrupción do

aqueles instantes de demencia compartida

Goberno e do Exército. Máis de 125.000

sen que os estouridos do día nos esvaecesen

mortos dos que o 100/o son desapareci-

na súa angustia abafante.
Tiñámo-la

ino~encia

ALXERIA, onde

dos a mans de militares e paramilitares

dos olios transparentes,

que impuxeron un estado de terror para

sorprendidos ante todo o que ruxía

loitar contra o estado islámico. Na foto,

tras de nós.

o ex-militar agora exiliado en Francia co

Optimistas,

pseudónimo da súa muller Yasmina

porque todo estaba aínda por chegar.

Khadra, que denuncia nos seus libros a
corrupción do réxime que invade administración e exército. Os militares están

o XXIII

FESTIVAL DE PARDIÑAS fai

infiltrados no GIA (Grupo Islámico
memoria dos 2°5

Armado) e nesta espiral de violencia

anos da Asociación convocante, Xermolos de Guitiriz, coa presencia nesta "Feira e

empuxan a estes grupos a cometer

Festa da Música e da Arte" de exposicións de tódalas artes, cunha especial inciden...:

atentados por aquilo "de que a río

cía na Mostra de Artesáns de Instrumentos que ten

6 seu

propio espacio dedicado a

revolto, ganancia de pescadores':

estes obradoiros da música tradicional. O día. 3 actuarán Berrogüeto, Liñaceira,
Briganthya de Euscadi, ... e o domingo: Tinta Femia, Quempallou, Rodopis de Bulgaria
e Alberto Mbundi de Angola.

A preparación da

VIAXE DO PAPA a Canadá para a "Xornada Mundial

da Mocidade", na foto, está a ·preocupar debido á súa enfermidade. 11 días desde o
26 por América. Polo mesmo 2 papas dimitiron e os cristiáns perciben como medra a
desfeita da súa saúde e as persoas teñen dereito á unha vellez digna ... Algúns papas
viviron a súa enfermidade derradeira, mesmo invalidadora do seu labor, no silencio
da súa alcoba. Hoxe sufrimos a incapacidade do papa para algunhas actividades, día
a día, a través da televisión. Pero máis alá do pano moitos imaxinan manipulacións á
sombra dunha situación provisional como estamos a vivir. Todos somos lgrexa e dentro desta igualdade cadaquén ten que cumprí-la súa misión desde a liberdade, Xoán
paulo

11

a súa, fundamental, pero pode estar acernada por estas limitacións .
.
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POLITICA

Tintxu

TÓDALAS LEIRAS SON SOLARES
Cando un se pasea por ca/quera vi/a galega, sobre todo .se está próxima á costa, pode
atapar anuncios ou escoitar ofertas para mercar, a prezos moi semellantes ós vixentes
nas cidadf!S, solares para construír vivendas ou residencias secundarias.

1

l(

11'.l

pis loa comunitaria
zonas deportivas
70n<1s axnrdlnndas
guraxc para 2 coches
chcmlnca no salón
asodor exterior

.mlcna colcctíva vfo satélite
coclf\a amoblada en faia
electrodomésticos
armarios cmpc>tmcl<>S

SEN ENTRADA
FINANCIAMENTO

1 OOo/o
775 €/MES
(129.000 pts/mes)

E se un realmente se interesa polo solar en cuestión,
resulta ser unha leira na que, por suposto, non hai lina
eléctrica nin traída de auga, nin por suposto liña de
teléfono e só,. no mellar dos casos, acceso a unha estrada ou camiño. Iso é .o que se vén chamando solar. Iso si,
para Facenda ou para o concello respectivo non pasará
de ser unha finca rústica, da categoría fiscal máis baixa.
Os propios concellos veñen consentindo esta situ~
ción e aínda quedan alcaldes que lles din logo ós vecinos inte'resados en construír que pidan permiso para un
galpón e fagan logo o que queiran. Iso sucedeu durante moitos anos en concellos situados nas aforas dalgunhas cidades, como foi o caso típico de Teo, o ·primeiro
onde a Xunta decidiu mandar parar.
Pero é que nalgúns <lestes concellos esta liña de conducta de centos ~e veciños ou promotores illados de
vivendas no ámbito rural foi logo elevada á máxima
categoría por empresas inmobiliarias, que cociñaron
plan parciai daquela maneira e urbanizacións privadas
que contabilizan, como propios, servicios públicos
doutra entidades de poboación, como acaba de suce-

der cunha gran urbanización proxectada no concello
coruñés de Oleiros.
Todc;> isto sabíano de vello. tódolos responsables
políticos e foi denunciado centos de veces por expertos na materia e, en case tódolos concellos, .Polos grupos da oposición, que mesmo levaron algúns asuntos
máis relevantes ós tribunais.
Pero nin a xustiza nin os poderes políticos foron
dilixentes na defensa do. interese público. Hai que rúoñecer que algúns dos alcaldes máis sinalados nestes
asuntos eran eficaces recolectores de votos e ferventes
seguidores da política da Xunta en xeral e do seu xestor en urbanismo en particular.
Por iso cómpre dicir que chegan .tarde as medidas
tomadas pola Consellería de Política Territorial en concellos coma os de Teo e Oroso (Sigüeiro) na provincia
da Coruña, ou Ponteareas, Tui e mailo Grove, na de
Pontevedra. A desfeita xa consumada non se vai remediar e, desgraciadamente, non afecta tan só a estes concellos. ¿Cando vai dar algún resultado esa flamante
comisión dos tres grupos políticos que ·ten que definir
unha política urbanística común para o país?

#IWf

RESE NA

Redacción

MEMORIA DA ROMAXE, DE PEPE E DE TANTAS
COUSAS BONITAS
.
Edición~

Xerais acaba de sacar un

lidade Irirnia, dos seus avatares, das

libro familiar para Irirnia, a conver-

súas

sa entre Pepe Chao e Daniel López

Botábase en falta no panorama edi-

Muñoz, na que se fai un percorri-

torial galego Únha referencia siste-

do, coma un río, desde a Serra de

mática a este movemento, excesiva-:-

Meira á Guarda Mareira en feliz

mente

expresión de Rábade Paredes.

rias nosas cousas ·e sen deixarµos

angueiras

~tarefados,

e

esperanzas:

como estamos,

U nha travesía simbólica, íntima e . ver polos que non nos coñecen.
confesante, que quere ser testemu-

O resultado é unha conversa tra-

ña dunha traxectoria vital, a de

bada, na que se mesturan os aspec-

Xosé Chao Rego, dun movemento

tos biográficos, a reflexión crítica, a

fecundo e orixinal, · o río Irirnia, e

memoria agradecida, e na que se

dunhas peripecias históricas ás que

abordan aspectos diversos como a

aínda está por facerse xustiza: as da

situación · da Igrexa, o pensamento

Igrexa de base, resistente e creativa

e a acción galeguista, o

do tardofranquismo.

o oficio de ensinante, o futuro, ...

O libro, moi apropiado e levadei-

~acerdocio,

Un bonito agasallo para ler '

ro para as vacacións, fai tamén unha

debaixo dun 'piñeiro e sentirnos

presentación ó gran público da rea-

ben .

......................................................................................................... : ....................................................................: ............................................................................................................. .

Vienen a por nosotros
Seica esa foi a resposta de Franco cando un alto cargo se lle queixaba do seu cesamento. E vén a conto este señor porque a educación estana reformando francamente. Claro que nun mundo no
que Sharon é de centro reformista, como di Wyoming, tampouco
é pa.ra rascarse las vestiduras. O caso é que no artigo 2, de dereitos
e deberes dos _alumnos(sempre nesta lei se emprega o. masculino),
unicamente se recolle un: coñece-la Constitución española, e tardei en caer na conta de que deben querer incluí-la formación do
espírito nacional como contido transversal. Tamén me levou o
meu atoparlle atractivo a outra das conclusións da ministra porque, despois de enumera-las materias que se deben
cursar tanto · en primaria coma en secundaria, aparece a xeito de escolio -ou, ó mellar, escollo- que "las
Comunidades Autónomas, en. su caso, podrán incluír el conocimiento de su lengua cooficial". Menos mal que
se deixa marxe de manobra. Non toelo ían ser deberes.

A.Q.

_

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

EN BOA HORA
Quera ofrecervos este estudio no que se recupera a frescura de lrimia -nome que
identifica tantas boas causas para moitísimos galegas- feíto pala ma_n experta de
Edelmiro Bascuas, catedrático de grego e excepcional investigador, sobre todo canto ten
que ver coa hidronimia. Por circunstancias que importan menos, suxerinlle a este.
amigo meu que fixese o esforzo de sintetiza-lo seu trabal/o sobre A lrimia. O resultado
está agora á disposición de tódolos irirriegos. Neste 25 aniversario (vodas de prata) faise
agasallo para a Corrente e a Revista que o ten ben gañado. Eu non lle darei pagado
nunca o que me leva dado, e con este xesto quérome sentir intim.a mente agradecido a
cantos irimegos fixeron posible o milagre da súa existencia ata os nasos días. Gracias.

O pedregal de lrimia na 1 Romaxe.

A IRIMIA
A Irimia (Irimia Alta e Irimia Baixa,
lugar de Meira, Lugo) está testemuñado
xa en forma actual como lugar de Yrimia
no 1460'.É probablemente, o nome prerromano (e precelta) das fon tes do
Miño, que, segundo din as xentes ' do
lugar, nace precisamente aquí. Esta connotación hidronímica • constitúe un bo
punto de partida para incluílo entre os
derivados da raíz indoeuropea *er'moverse'.• coa que adoitan relacionarse
numerosos nomes de ríos a través de
toda Europa.
A raíz non é propiamente hidronímica; de seu significa 'poñer en movemento, excitar', pero a partir desta ide·a
desenvolveuse na meirande parte das
linguas indoeuropeas a de 'correr, fluír,
río'. Así, por poñermos algún exemplo,
t mos: gregoL~<A:4 'excitar', L~H
monte" latín orior 'levantarse, nacer',
orlgo 'orL'Ce', pero tamén: antiguo indio
án.1ab 'ondada', preamar', ári:ias-, ari:iaváh
mar a mar axitado'; antigo alto alemán,
antiguo axón rinnan 'correr, fluír'; anti··················e

Comba, Coruña), Fontarán (Cospeito,
Lugo), Arán (lugar de Rodeiro,
Pontevedra; de Santa Comba, Coruña, e
de Vilalba, Lugo); nos Pirineos hai varios
ríos chamados Ardn e no liál de Arán
consérvase con valor apelativo co significado de 'val'; estas ideas de 'fonte' o.u
'val' repítense unha e outra vez noutros
derivados da mesma raíz, o que constitúe
un bo indicio da súa común orixe e un
excelente punto de referencia para
interpretar Irimia como un derivado da
mesma raíz e co mesmo significado;
con -nt: Aranza, afl. do Verdugo
go indio, ár~ati, hetita ars- 'fluír'; g6t. runs
(Pontevedra), e río Aransa (Seo de
'fluxo'; latín rlvus < *rei-wo-s 'río', rlvalis
Urgel), de *Arantia;
'rival'; antigo irlandés rlan 'mar'; galo ·
con -t: Arto, afl. do Oja, e río Artibay
Renos < *Reinos 'Rin'; con ir-, como
(Bizcaia), composto do vasco ibai 'río';
Irimia, antigo indio írya "activo, forte',
río de Arteixo (Coruña), do medieval
irin 'poderoso, violento', etc. 2
Artasio; río Arade e Rego de Arada
Pode observarse cómo nestes exem(Portugal); Araduey, afl. do Esla, do
plos se reflicten as normais alternancias
medieval Aratoi;
vocálicas indoeuropeas. Na hidronimia o
con -w: Riu d'Aravó, afl. do Segre, e
radical máis común é Ar-, pero tamén· Arbo (Pontevedra), do medieval Arauo;
están presentes Or-, Er- (Re-, Ir- / Ri-,
de aí, tamén Arousa, medieval Arauza,
Ur- / Ru-. Eis algúns exemplos sen coa semiconsoante vocalizada ante conentrar en detalles: Ara, afl. (afluente) do
sonante.;
Cinca (Huesca), coa mesma formación
con -n: río italiano Arno, Su-arna, afl.
que outros varios ríos europeos, coma o
do Navia; Regueiro dos Arnos, afl. do
Ahr, afl. do Rin, ou o Are, afl. do Mosela; Limia; Arnoia, afl. del Miño, e Arneg~, do
con sufixo -n: Fontarón (en Becerreá,
Ulla;
Lugo) e Arón (lugar de Montoxo,
con . -m: río medieval Armena ou
Cedeira, Coruña), sen dúbida a mesma· Armenia,' hoxe Armea (Láncara, Lugo);
palabra ca Arao, afl. do Alver (Portugal) e
diminutivo Armiela, afl. do Neira (Lugo);
o composto Su-arón, afl. do Eo
son inseparables dos hidrónimos. Armeno
(Asturias), que ten como primeiro ele(Trento) e Armena, Armona (Lituania).
mento probablemente o celta su- 'bo',
Radical Or-: río Hornia, afl. do
coa mesma idea ca tantos Riobó galegas;
Almonte (Cáceres); Huerna, afl. Lena, e
o mesmo sufixo nasal está presente con
Duerna ou liálduerna, de Ornia (fontes
outra terminación en Ponte Arán (Santa
clásicas e medievales), inseparable de

l . Mariño Veira , e1iorfo de ta. María de Meira (s. XII-XVI), A Coruña 1983, p. 224, n. 231.
2H. ~he, U11sere A/testen F/11ss11ame11: Wiesbaden 1964, pp. 45-47;]. Pokorny, Indogermanisches Etymologi:sches Worterbuch, Bern 1989, pp. 326-332.

Antón Martínez Aneiros
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Irago (de Arriba e de Abaixo, Toques,
Coruña) e monte Irago (Le.ón) poden
entenderse como derivados de Ir(i)a con
el sufijo -ko.
No Valedouro (Lugo) houbo un ríuum
Iratum 1164, 116.53 ; é o actual Rego das
Hartas, afl. do río Ouro, que ó longo do
seu curso dá nome a O Reírado, parroquia de Alfoz, a un lugar desta e. a outro
de Ferreira; Ira-tum é un derivado do
tema Ira- seguido do su:fixo -to, como

Orna > Orne, afl. do Mosela (Francia);
Orz a, afl. do Deza, e Orzán, praia da
Coruña, de * Ortía.
Radical Ur-: medieval Urbíco > Órbígo,
afl. do Esla; río e lagoa de Urbíón; Urubío,
afl. do Navia; Urumea, río de S. Sebastián;
Urtxuría, Urrio, Urrobí, afls. do Iratí
(Navarra) .
Radical Ir- . Prescindindo doutros
radicais, en orde á etimoloxía de Irimía
s.o n especialmente interesantes os derivados de Ir-; entre eles: Iría Flavía, frecuentemente mencionada xa na forma
actual na documentación antiga e
medieval;. é sen dúbida a mesma palabra
cá antiga poboación da Liguria Iría,
hoxe Voghera = Vico Iría; está situada a
carón dun río Ira, o que pon de manifiesto o seu orixinario valor hidronímico. Iría é unha formación moi simple
coa raíz pura e mailo su:fixo - ía, moi frecuente en hidrónimos prerromanos. A
alternancia Ira I Iría é comparable á de
Nava / Navía, Lima / Limía, etc. e entraña unha vinculación hidronímica moi
estreita e segura. Probables variantes:
Irías (Santander), Iríán (León), comparable a Orza / Orz án; río Iro (Cádiz).
Iregua, afl. do Ebro (A Rioxa), pode analizarse coma un composto *Ir-ak"'a, co
tema puro *Ir- ou *Ira- + pa1eoeuropeo
*ak'"a (= lat. aqua 'auga, río'), ou sexa,
'*río Ir ou Ira'.

claridade no vasco irura 'veiga, val' , en
alternancia con arán 'val', corp.o dúas
variantes morfolóxicas co mesmo significado.
Aínda que concisa e moi reducida,
esta selección de hidrónimos derivados
, *er- 'moverse ' e, sufi Ciente
.
da ra1z
para
compraba-la súa difusión en toda a
Península, especialmente no NO. Pode
observarse cómo se repiten unha e outra
vez os mesmos elementos morfolóxicos
cos diversos radicais: su:fixo -n en Arán,
Arón, Iron, Arno, Arnoia, etc.; -ten Arade,
Reirado, etc. -m en Armena, Armeno,
Urumea, etc. Estas correspondencias
constitúen un bo indicio da súa común
onxe.
Se se examina con rigor a morfoloxía,
as ·correspondencias con palabras de linguas indoeuropeas e a distribución xeográfica, pódese asegurar que estes hidrónimos pertencen a unha lingua de tipo
paleoeuropeo ou antigo europeo, difundida en toda Europa, tamén na Península
Ibérica, coa primera colonización indoeuropea do Continente.
. Volvendo a Irimia, é facilmente analizable como un derivado formado co
tema *Ir(a)- + su:fixo -m + su:fixo -ia,
elementos todos eles repetidos unha e
Arto, Arade ou Iratí; Reírado é un com- outra vez nos hidrónimos anteriores (- m
posto de Rivu > Re- + Irado, como
como Urumea, Armea; -ía · como Iría,
Remourelle (Ribadeo), do medieval Río etc.). No aspecto semántico, nada máis
Maurílií. Como ocorre en Iría, o vello adecuado e facilmente xusti:ficable cá
hidrónimo consérvase tan só como
tan frecuente idea de 'fonte' en derivados
topónimo.
desta raíz: Arán, Arón, Iron. Pode, pois,
Outros derivados: Irués, afl. do Cinca aceptarse como una explicación verosí(Hu esca); río Iratí, afl. do Aragón mil e cunha boa base comparativa.
(Navarra).
Como explicación alternativa poderíEn Francia: Iron, afl. do N oirieu; Iron ase pensar no latín _r_mus, pronunciado
ou Yron, afl. do Loir e nome de tres fonéremus, > ermo. Haberla que partir dunha·
tes, significado especialmente interesante
forma. * Eremía; aínda que tal vez non
para a explicación de Irímía; é tamén afl.
sexa foneticamente imposible; sería una
do Orne de Woevre (Orne = Ornia); · reconstrucción puramente especulativa
Hirome, afl. do Layon; Iragnon, afl. do sen ninguna base sólida na que apoiarse
Veyle; Irance, afl. tamén do Veyle; Irati, afl. e, a diferencia da coherente explicación
do Sanguesa (país vasco franc és).
proposta, en contradicción con tantos
O valor hidronímico e a relación coa
derivados como Ermída ou Ermo. N on
, *er- 'moverse ' aparece con espec1'al merece, pois, tomarse en serio 4•
ra1z

3 E . Cal Pardo, Coleaión dfplom6tica medieval do A rquivo da Catedral de Mondoñedo, Santiago de Compostela 1999, 17, 18.
4 Este estudio é un extrac;to dun traballo máis amplo no que os datos aducidos se analizan detalladamente. Vid. E. Bascuas López, Estudios de hidronimia
paleoeuropea gallega. Capítulo 1 [en prensa]. R ernítese ó m esmo para o dito detalle e para a bibliografía das citas, omitida aquí por falta de espacio.
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PARA NON PERDE-LO SUR
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DATOS PARA
PENSAR
Máis de 800 millóns de pers.oas pasan
fame. Unha morre cada catro segundos. 200_millóns son nenos que sofren
malnutrición e 11 millóns marren
cada ano. A escaseza de auga potable
afecta a 1.500 millóns.
Millóns de consumidores ricos
marren polo consumo de graxa de
arumais alimentados con cereais.En
poucos anos, nos EEUU, morrerá
máis xente por sobrepes9 que polo
tabaco. É o estilo de vida das hamburguesas. Cómese un 30% máis das calorías nec sarias.
A producción agrícola e gandeira
supera as necesidades mundiais. A UE
subvenciona a re~ucción de prodµcción, mentres millóns de persoas están
condenadas a fame, raquitismo e
enfermidades derivadas.

ANÁLISE SOBRE A
ALIMENTACIÓN
Gran parte da terra cultivada úsase para cereais
para pensos para animais, e non para persoas. E esas
vacas e ranchos son consumidos polos máis ricos ·do
planeta. Para que un xato engorde? Kg., necesítanse 4 quilos de penso. Só o 11 % se transforma en
carne .. Un xato de 400 Kg. necesita 1200 Kg. de
penso. A transición de forraxe a penso produciuse
_case sen debate,. e tivo un impacto máis forte nas
políticas de uso da terra que calquera outro factor
.actual.
Unha hectárea de cereais . produce 5 veces máis
proteínas que a adicada a carne. É 1O veces máis a
de legumes e 15 as de verduras de folla.No 84,
mentres en Etiopía morrían de fame miles de persoas, usábase parte da súa terra para cultivar linaza,
algodón, colza, etc, para exportar como alimento
para o gando do Reino Unido e outros países.

·············e
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Xerardo Castedo
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¿QUE FACEMOS?
PROPOSTAS DA FAO e ONG

-

-A alimentación debe ser considerada un dereito fundamental e non só un imperativo moral.
-Erradicar a f~me é axudar a conseguir hixiene, saúde, educación, ... mellorar a calidade de vida.
- Cómpren procesos de renovación das explotacióris agrícolas no Sur.
- Desenvolvemento e conservación dos recursos naturais.
- Mellara da infraestructura rural
- Desenvolvemento de investigación, formación e educación
Alimentación dos escolares.

O QUE DIN OS
PAÍSES EMPOBRECIDOS
-Non pedimos ·compaixón nen
comida gratuita. Queremos oportunidades para medrar.
- Critican as subvencións dos países ricos os seus agricultores e as
barreiras que impiden que compitan
en igualdade de condicións. Piden
. acordos cpmerciais máis xustos.

Queremos
oportunidades
para medrar.

O QUE DIN OS
PAÍSES RICOS E
EMPRESAS
.- Ampliar a axuda alimentaria
- Os EEUU rexeitan declarar o
acceso ós alimentos como un dereito, por temor a reclamacións xudic1a1s.
- As sement~s "milagrosas" modifi·cadas xeneticamente, resolverán gran
parte do problema. (¿Igual que a
revolución verde?)
. Equipárase ó éxito coa carne alimentada con cereais.

DESENVOLVEMENTO DO .CUME
RETOS COSQUE
NOS .A TOPAMOS
- Non afacernos á fame e ás imaxes de nenos malnutridos e esixir
solucións rápidas e eficaces.
- Non só falarmos de cómo solucionar estes problemas, serrón de
cambia-lanosa vida e o noso consumo.
- Crear un debate global para promover unha dieta máis vexetariana,
diversificada e rica en proteínas
vexetais
- A nosa política agrícola e gandeira afecta ós países empobrecidos.
¿Que alternativa podemos crear para
podermos comer todos?
- Sinto non falar máis do tema,
p·ero acábanme de chamar para ir
comer.

-Foi suculento o menú dos asistentes cun alto nivel de consumo de
terneira e outras carnes alirrientadas con cereais.
- Berlusconi adiantou a clausura 2 horas para ve-lo partido ItaliaMéxico, e dixo: "Un home famento é un home desesperado. Pode
que ata perigoso ou involucrado en accións terroristas".
- ¿Foi terrorismo o día anterior cando houbo unha longa caravana
de coches da delegación de Indonesia na vía Condotti, a da alta
moda?.

e······ ····
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MULLER
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¿ACTUALIDADE DA MULLER EN CLAVE FEMININA?
Xa me dirán qué se pode esperar
dun artigo que cuestiona incluso a
súa razón de ser... Cando me propuxeron colaborar escribindo unha
reflexión sobre algún aspecto da
actualidade relacionado coa muller, e,
por si non era pouco, desde ~ miña
perspectiva como muller, dubidei,
primeiro pola certeza dunha incapacidade para asumir ese desafio (o que,
polo visto, é bastante común entre as
mulleres), e, de seguido, pola marea
de preguntas que comezaron a asaltarme: ¿qué se entende por enfoque
feminino? Evidentemente, desde o
punto de vista biolóxico, eu son unha
mull r, unha femia, por oposición ó
h m , macho. ¿Facúltame esta
" aracterística" para poder ofrecer xa
un punto de vista cualificado? É evidente que non. Pero entón, ¿qué
debo facer? ¿Definir o concepto de
muller? E para iso, ¿establecerei un
absoluto "muller" e aplicareille as
características maioritarias das mulleres dos nasos días? ¿Ou será necesario que conflúan outras circunstancias, como unha determinada identidade ideolóxica, conformada desde o
feminismo, por exemplo, para que eu
me considere capacitada para falar
cun certo "coñecemento de causa"?
E por se non estaba xa bastante
confundida con estas matinacións, en
canto intentei definir o obxecto da
miña reflexión, as dificultades apareceron de novo, e con maior forza: ¿de
qué debo falar: de cuestións que
parecen er esenciais e prioritarias
obre calquera outra cousa (o acceso
da muller ó mundo laboral, a discriminación na linguaxe, a escasa colaboración do home na vida familiar,
etc.) ou de cue tión chamémoslle
"x rai ", a aber: o ecoloxismo, a

_

¡_ __

perda de dereitos laborais, a reducción da xornada, o neoliberalismo, e
moitos máis etcéteras?
Non parece sinxelo atopar unha
resposta a todos estes interrogantes.
O único que se me ocurre é plantexar en voz alta algunha das ideas e
dos pensamentos que xurdiron na
reflexión.

-Así, con respecto á primeira cuestión plantexada, é dicir, qué é a perspectiva feminina, supoño que podemos resumir dicindo que é aquela
maneira de enfocar o mundo que ten
o individuo, ser humano, que a sociedade conformou dacordo coa etiqueta de "muller", pero que, á súa

Lines Salgado
vez, é máis ou menos consciente do
que esa educación e formación supuxo para o seu desenvolvemento.
Todos somos unhas características
que nos singularizan e nos dan un
prisma través do cal organizamos as
nasas prioridades no mundo. O
movemento feminista dá as claves
para o · descubrir consciente desas
características.
A segunda cuestión resulta quizáis
máis complexa, especialmente porque se pode malinterpretar. Ten que
ver coa miña percepción do · estado
actual no debate sobre a muller. ¿En
qué punto do camiño estamos? ¿Será
tempo xa para que algunhas mulleres
superen a discusión sobre os temas
que nos afectan de maneira singular e
os trascendan, para ocuparse doutros
temas esenciais sen ter como tamiz

a

obrigatorio a perspectiva reivindicativa feminista? Evidentemente, é
imposible e ademáis non desexable,
renunciar o noso ser como mulleres,
porque tódalas nasas accións e pensa-

¿qué debo
facer?
¿Definir o
concepto de
· muller?
mentas, a nosa maneira de estar no
mundo ·é esa. Para iso é necesario
descubrir e discutir qué implica ser
~uller, en que variaría a nosa vida de
ter sido homes, qué límites nos esta-

blecen por ser mulleres e qué podemos facer por romper barreiras establecidas historicamente. Gustaríame,
nembargantes, pensar que chega o
momento de avanzar un paso máis e
saír ~o ghetto. Apropiándome dunha
máxima existencialista "ninguén
acada a súa liberdade serrón é a través
dun avance constante cara outras
liberdades". Claramente, hai moitísimas mulleres traballando a· reo en
campos moi diversos, loitando en
moitos frentes, traballando, en definitiva, pola liberdade. Pero eu non falo
dos individuos singulares, serrón do
"nós-mulleres". A nosa loita ¿non se
reforzará desapegándonos un pouco
do "feminista1nente-correcto" e
ampliando o noso punto de vista a
un horizonte infinito de liberdades?

·H UMOR

¿POR QUE DEUS NON PODE SER CATEDRÁTICO?
DEZANOVE RAZÓNS POLAS QUE DEUS NUNCA APROBARÍA
UNHAS OPOSICIÓNS PARA OBTER UNHA CÁTEDRA
UNIVERSITARIA.·
Só ten unha publicación.
Non está escrita en inglés, serrón
en hebreo (aínda que fose traducida,
con maior ou menor fortuna a
numerosos idiomas)
Non contén referencias.
Non publico u nunha revista con
comité de revisión.
Hai quen dubida de que a escribiSe el mesmo. De feito nótase a man
de alómenos once ·colaboradores.
Crear crearía o mundo pero ¿que
fixo ou publicou desde entón?
Traballa eh períodos moi curtos,
seis días seguidos, como moito.

Coñécenselle poucos colaboradores.

Dá poucas da.ses e, se queres aprobar, tes que ler só o seu libro.

A comunidade científica ten moitas dificultades para reproduci-los
seus resultados.

Segundo parece, as súas clases
adoita dalas o seu filio no canto del.

O seu principal colaborador caeu
en desgracia ó intentar abrir unha
liña de traballo propia.
Nunca pediu autorización ó
Comité de Ética para .traballar con
suxeitos humanos.
Se os resultados non o satisfacían
intentaba afoga-la poboación.
Se un suxeito non se comportaba
como predicira, eliminábao da mostraxe.

Actúa con nepotismo, facendo que
traten o seu filio coma a el mesmo.
Aínda que o temario só ten' dez
puntos básicos, a meirande parte dos
seus estudiantes suspende os seus
exames.
As súas horas de titaría son .pouco
frecuentes, e de cando en vez fainas
no cumio dunha montaña.
Expulsou os seus dous primeiros
estudiantes por aprenderen demais.

e ··········· ·

Lago. Valdoviño.
Do 14 ó 18 de agosto.
Tal corno se anunciou qu_eda co_nvocado o encontro nas datas, no lugar
e co funcionarnento previsto.
Olio que xa é tempo de apuntarse
ou de quedar fóra para sernpre.
Segundo a organización . hai un
retoque no equipo de animadores
seleccionados. Seica Tareixa Ledo,
que despuntaba corno titular indiscutible no posto de líder espiritual pasará ó banquillo conio suplente, auxiliar ou rnasaxista, ocupand? o seu
lugar o .seu eterno rival Xosé Antón
Migu ~ lez, que disque ten preparadas
rnoitas sorpresas para público asistente. Dito sexa todo isto para que ninguén vaia pensando unha cousa e que
despois sexa aquela outra. De calquera xeito entre os críticos especializados hai completa unanirnidade en
que o tal Miguélez, a pesar dos anos
e dos quilos, aínda ten rnoito fútbol .
nas súas botas.
Manterérno-la receita xa coñecida
para seguirrnos enriquecendo . entre
todos ese proxecto hurnildoso e agradecido de construír unha espiritualidade cristiá, actual, galega, leiga e
aberta á realidade, liberadora de trau-

mas e rnanipulacións, sandadora de
. medos e prexuízos.
Poden acudir de tódalas idades; hai
que compartir traballos e gastos e
sernpre hai suculentos descontos para
menores, parados e estudiantes.
Éntrase o 14 de agosto á tardiña
-levando a cea- e saíndo o 18 a
medio día. É rnáis que recomendable
levar saco de durrnir.
Córnpre anotarse cando antes -en
. calquera caso antes do 1 de agostopara evitar problemas de espacio e
facilita-la ·organización, intendencia,
actividades:...
Teléfono para anotarse:
981 ·
610171 Preguntar por Charo e chamar. pola tarde.
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ou, tamén, no correo electrónico ton@mundo-r.com
(A pesar dos cambios anunciados
rnantense por parte . da leda señorita
Ledo a promesa: ós ·cinco prirneiros ·
en anotarse han ser agasallados cun
croio asinado por ela rnesrnísirna, dos
gue se fará entrega na xolda final do
último día: Non perdades esa ocasión
única. ¡Consigue o teu croio!).
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ROMAXE

Esther e Xesús

RUMO.RES DE. BOA NOVA
A ROMAXE CELEBRA AS VODAS DE PRATA
Vodas de prata. Si, o casorio entre

últimos 25 anos o pé dos piñeiros e

esquema da Romaxe será mm

Galicia ·e Igrexa, que se oficio u na

dos areais que acompasan a súa

similar ó dos anos anteriores. A

primeira Romaxe, no Pedregal de

desembocadura.

celebración hase iniciar as 12 da

Irirnia, está a piques de cumprir 25
anos. Sen dúbida, un acontecemento para tódolos irimegos e irimegas
que seguimos empeñados en dar
alento e vida a este por veces complicado matrimonio entre fe e galeguidade.

A nosa pretensión é celebrar vintecinco anos de historia, máis ben
vintecinco anos de moitas pequenas historias vividas, traballadas,
pensadas e escritas en encontros,
celebracións, romaxes, publicacións... Pequenas historias con

O lugar de Camposancos, no
concello pontevedrés de A Guarda,
é o escenario elixido para esta celebración. Ali, no punto xusto onde o
Miño perde a súa condición de río
para se fundir coas augas do
Atlántico, estase a preparar a que

mañá. As <lúas será o xantar compartido e ás catro a festa da tarde.
Coa oración da tardiña, que se .fará
ás seis. no mosterio de Santa María
de Oia, rematarase o día. Cómpre
dicir tamén que

na zona da

Guarda, e en xeral en todo o Baixo
Miño, hai moitas causas bonitas

milleiros de protagonistas, que se

que visitar e que a viaxe pode ser
teñen convertido en auténticos · unha boa ocasión, para aqueles que
rumores de boa nova, en memorias aínda non o coñezan, de se achegar
de xustiza e esperanza, en testemu- ata o monte de Santa Tegra.
ñas dunha nova forma de vivir a fe
en Galicia.

Para celebrar e para seguir facendo

a nosa Historia, para seguir a

será a XXV Romaxe de Crentes

Este ano tamén sobran explica-

espallar este rumor de boa nova p9r

Galegas. A Romaxe comezou a súa

cións e planos para dar co sitio.

tódolos recunchos da nosa terra, os

andaina na serra de Meira, no nace-

Abonda con chegar á Guarda, a

irimegos e irimegas estamos con-

mento do pai Miño, e quere dar

partir

de

vocados o vindeiro 14 de setembro

testemuña da fecundidade <lestes

Camposancos está ben indicado. O

na Guarda. Que non falte ninguén.

de

aí

o

lugar
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FAI ANl>ODA LINGUA

Lidia e Valentina

Contigo, pan e cebola
Hoxe dannos vacacións e tiñamos preparado un artigo como continuación
do que comezamos o ·outro día. Pero vai quedar para a próxima vez porque
como isto vai a medias e neste número só está unha parte da parella (que a
outra vai emparellada e ben emparellada . polo Mediterráneo adiante), pois
considerei falar. doutra cousa, de uso que se fai e deixa de facer da lingua por
poñer un exemplo, porque antes de irdes de vacacións creo .que non vos vai
vir mal que repasemos algunha idea básica para que así todos poidamos botarlle unha man ó galega na s(ta longa travesía. Ademais como xa chega o tempo
de lecer, non pasará nada porque a causa sexa hoxe un pouco seria, non?.
Uns números atrás tocamos xa o tema dos usos lingüísticos, ¿acordádesvos?
Vimos gráficos cos datos que ofrecía o mapa sociolingüístico ... Non vou volver sobre os mesmo
datos, vou insistir no
que podemos face.:..
los irimegos para
cambia-las causas.
¿Sabedes cal é o uso
do galega na Igrexa?
¿Cantos c~ras dan a
misa en galega? Pois
poucos. Non vou
dar cifr;;is exactas,
Daniel López é o
experto e será quen
de achegalas cando
lle pareza oportuno.
Xa se sabe que · a
maioría do clero
aprendeu a da-la
misa en castelán, que ten o galega a menos, que.-.. o que sexa, pero ¿vós pedídeslle algunha vez ó voso párroco que use o galega? Poñamos por caso que
ides casar, ou que alguén da vosa familia casa e o voso cura normalmente misa
en castelán. ¿Ocorréusevos pedirlle que a voda sexa en galega? ¿E os da
imprenta? ¿Por que non darlle a cousa feíta en galego? ·¿Ocorréusevos presentarlles ós da imprenta -que normalmente fan as invitacións en castelán- o
texto da mesma en .galega? ¿E o menú que poñen os do restaurante en que
lingua vai estar? Todos podemos axudar a aumenta-los usos da nosa li.ngua
mesmo nunha celebración tradicional como é unha voda, e non podemos
estar esperando que nos dean as causas feítas. Neste ·m undo a lingua funciona
coma case todo, coa leí da oferta e da demanda, se hai demanda, se a xente
pide ... hai oferta.
O 6 de xullo fon a unha voda galega en galega, toda en galega. Eran dous
compañeiros de Irimia que teñen na lingua un lazo de unión máis, e quixeron ca ar en galega. Pero ademais do que se falou nesta voda non foi o habitual: a superficialidade, os miles de flores e lazos, os vestidos con cola de dous
metros, os gastos sen sentido, o protagonismo, ... non, aquí primou" a solidari dade, o acto colectivo no que participamos todos, o amor, os desexos de
b licidade, a harmonía, as ganas de mellara-las causas, de que a uni6n faga a
forza ... E non serán estes noivos os que digan "Ata casar non parar e despois
rabear" enón que empre dirán "Con~igo, pan e cebo~a"
···············e

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Aló por Campo Lameiro
o pasado 6 de xullo
·na parroquia de Muimenta
había moito barullo.
2. A Daniel López Muñoz
metéuselle pola testa
argalLar unha orquestriña
pra celebar unha festa.
3. ¿Que pasaba pra que houbese
tanta xente e tan contenta?
A narración do pasado
se é solemne ha ser lenta.
4. Un mozo da Terra Chá
da parroquia de Lagoa
namorouse dunha nena
de Muimenta ... ¡fixoa boa! .
5. A gracia dela, que é moita
· pot Lidia atende moi ben
e da tribo de Irirnia
é matriarca, con Rubén.

6. A voda, acontecemento
cheo de gacia e tenrura:
Victorino Pérez Prieto
fai moi xeitoso de cura.
7. Celebrouse unha voda
realmente singular:
a orquestra moi ben funciona
e todo o mundo a cantar.· ·
8. Todos contentos pensamos:
se isto fan dende o altar
veredes cómo nos tratan
cando chegue o -xantar.
9. Houbo que papar quilómetros

prá cas de rural turismo
e b bandullo ía petando
nas fauces do seu abismo.
10. Pagoua a pena o xaxún:
logo houb9 moito prato
de notoria cualidade
nada de, por lebre, gato.
11. Os país de Lidia e Rubén
agardan algo concreto:
un pequeno irimego
ó que poidan chamar neto.
1_2. O Irimego do Cantar
para a casa volveu cedo
mais por cariño ós esposos
coma poucas veces, ledo.

