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E D 1 T O R A L 
ANORMALIDADES O Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia dálle a razón á 

Xunta: non será xa necesario pasar unha proba 

de galego para ser funcionario en Galicia. De 

acordo cos seus postulados a posesión dun 

curso de perfeccionamento -ou o Bacharelato 

con galega- xa ten acreditado un nivel sufi

ciente. 
A CI G tiña presentado un recurso, que agora 

perde, contra a decisión de suprimir ese exame 
eliminatorio de galega. O Tribunal quita a 
razón ó sindicato e dálla á Administración. 

A cuestión de fondo é unha vez máis a que 
se elude, porque non é cousa de xuíces: a nor-

¿Non quedamos 
en que o galego é 

cooficial? 

n, li za i' n d gal go na Adminis_tración é, na 
mai r part das v e s, unha pose. Os funciona..., 
rios que a practican con naturalidade son moi
tas veces "carpos estraños',' nun aparato no que 
a elites dominantes non eren nin practican tal 
invento. 

Certamente resulta estraño que para acceder 
a unha Administración que debe face-lo gale
ga normal non haxa que demostrar un domi
nio desa lingua. Se por encomenda legal a 
Administración galega é impulsora do galego, 
os séus axentes deberían sentirse n:o galego 
coma na casa ... e demostralo. Pero non é menos 
anormal que para ser funcionario dun país e 
xestionar subvencións, servicios públicos ou 
orzamentos haxa que facer un exame de lin
gua, moitas veces e:nrevesado á mantenta. 

A normalidade é que nun país con lingua 
propia oficial o acceso á función pública sexa, 
por norma, en galego e que só excepcional
ment , logo dunha petición moi ben razoada, 

puid dr eximir de examinarse parcialmente 
en gal go p ro nunca máis aló dun 50%. ¿Non 
qu clamo n qu o galego é cooficial? Pois 
ooe amin' mo-los no os funcionarios en 

g l go. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO ALÁ NOS SIGA LIBRANDO 
Celébrase un ano do trasno da polémica, aquel que disque tan 
frivolamente abordaba a cuestión dos atentados do 11 de 
setembro, que facía rexouba dos servicios de seguridade· do 
Gran Irmán e retranca co Deus Bendiga a América mentres pre
guntaba .polas razóns do odio ós Estados Unidos. 
Aquel trasno, como case sempre, meteu a pata, que os trasnos 
son patudos, trencas e roncollos -por iso andan escorados. 
Porque, inxenuo del, pensou que os servicios secretos fallaran. 
Pero disque non tal, porque o que pasou, contan os rumoro
sos, é que só tiveron algún pequeno fallo de cálculo. Así, vistos 
os resultados un ano despois, o risco calculado de deixar que 
os terroristas actuasen sería o mellor negocio da Gran Potencia 
en tódolos seus anos de intrigas e falcatruadas. 
Os informes din que a posición no planeta dos Estados Unidos 
é moito mellor ca antes do 11 de setembro, abríronse rutas de 
petróleo por Afganistán, xustificáronse medidas incribles con
tra a privacidade, encheuse o mundo de efectiva propaganda e, 
digamos, domesticouse a opinión pública global para acome
ter calquera animalada en nome da liberdade e do deus anglo
saxón, branco e· protestante. 
Non hai máis ca mirar para Afganistán. En erros inevitables 
morreron máis civís -iso si, cheirentos, feos e esfarrapados- ca 
nas to~res xemelgas. E o re~ultado político e social é tin país 
gobernado por caudillos militares que cultivan opio a esgalla e 

n~ que a situación das mulleres a penas mellorou, entre outras 
cousas, porque algún deses caudillos son os que hai anos impu
xeron o veo. Os señores da guerra son expertos en liberdade. 
O paseo por Afganistán custou mil millóns de dólares ó mes. 
As bombas intelixentes espetábanse contra brancas de catro 
patacos. As armas de destrucción masiva non apareceron. Bin 
t~pouco e Laden nin che con to . . Os libertadores da muller 
afgana e os seus amigos fixeron cousas inenarrables, matanzas 
de presos desarmados, traslados de soldados inimigos en colec
tores pechados nos que morreron de calor e asfixia mentres 
bebían os sudes e os ouriños ... , iso é poderío, iso é liberdade 
duradeira e o demais propagañda de trasnos roncollos e esco
rados ben se sabe ónde . 



BOANCJVA 

A PALABRA lo ECO 
C.G. 

Mt 21, 28-32 Homes de ben 

-Pero, ¿que vos parece? Un home tiña dous 

filias. Foi onda o primeiro e díxolle: "Meu filio, 

vai trabal lar hoxe na viña". El responde u: 

Os que trabal lamos con eses mozos . que se acercan á lg rexa "ata a 

Confirmación" oímoslles dicir que non van á Misa porque os que irnos non 

somos bos. cristin~s. non seguimos de verdade a doutrina de Xesús. 

"Non quera"; pero despois, arrepentido, foi. 

Foise onda o outro e díxolle o mesmo. El res

pondeu: "Vou, señor"; pero non foi.
0 

-¿Quen dos dous fixo a vontade do pai? 

Respondéronlle: 

-O primeiro. 

Entón díxolles Xesús: 

-Asegúrovos que os recadadores e mailas pros

titutas entrarán no Reino de Deus antes ca vós. 

Porque veu Xoán para vos ensina-lo camiño da 

xustiza, e non lle fixestes caso; en cambio os 

recadadores e mailas prostitutas si que llo fixe

ron. Pero vós, aínda despois de ver aquilo, nin 

vos arrepentistes nin crestes. 

A .CLAVE 

?empre di.cimas que esta é unha escusa fácil de quen non se quere com

prometer. Pero debería cuestionarnos. 

Quizais o naso "vou Señor" se leva moi be-n cunha vida burguesa, non 

comprometida coa procura duna vid·a digna para todos. Cumprímo-las 

nomas sociais, pagámo-los nasos impostas, non facemos· mal a ninguén e 

por riba de todo isto somos "relixiosos", cumprimos tamén coas normas da 

lgrexa ~ Somos homes de ben. Pero quizais é preciso mergulla rse moito nas 

nasas vidas para atapar xestos de s.olidariedade; quizais non sexa infre

cuente que apaguémo-lo televisor cando nos falan das desigualdades e 

das miserias do naso mundo "porque xa estamos cansos de que nos ama r

guen o xantar". 

¿Será o tempo de que aprendamos a mirar aqueles que desde o encontro 

co irmán que _sofre comprenden que son chamados, e dan o seu tempo, o 

seu cariño, sen necesidade de xustificar relixiosamente a súa solidaried a

de? 

¿Aprenderemos dos marxinados da sociedade a capacidade de recibir 

axuda, a conciencia de han sermos perfectos ~ o desexo de mellorar? 

Xabier Blanco 

Palabras baldeiras, comportamentos cheos 

O texto deste domingo pertence á sección mateana na que Xesús, 

xa en Xerusalén e pouco antes da súa marte, se enfronta ás insti

tucións xudeas. Detrás de tal enfrontamento hai unha radical

mente diversa imaxe do rostro de Deus. 

A parábola vai dirixida ós dirixentes, sobre todo ós saduceus. Eles 

esíxenlle a Xesús credenciais ("¿con que autoridade ... "?). Xesús 

escacha o sistema ideolóxico dos dirixentes: eles crían, coa men

talidade do tempo, que o fil lo que di que vai é. o filio bo porque 

non desgusta ó pai, mentres o fil lo que di que non vai e vai é un 

mal filio porque desgusta ó pai. Xesús opta polo que di que non 

. vai e lago si que vai, dicindo que Deus mesmo se pon da s~a parte, 

xa que no reinado de Deus o asunto non son as palabras ba ldeiras 

senón a rectitude dos comportamentos: 

Oeste xeito desmonta Xesús o "tinglado" de aparencias, clichés e 

costumes. Aqueles que pretenden ser bos observantes da lei serán 

precedidos no Reino polos que eles estiman que son 'os seus mei

randes violadores: publicanos e prostitutas, pecadores públicos. 

Velaí unha das frases máis duras do Señor. Con tal afirmación 

Xesús sitúanos no terreo da xustiza que esixe o Reino: poñer en 

práctica a vontade do Pai que ama a toda persoa e en especial os 

máis necesitados e desprezadas. 

o ············· 
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APENEIRA 

Sempre admirei o labor calado pero puntual de moitos cregos rurais; o 30 celebrouse 

o centenario de CIPRIANO REIRIZ DE DIOS (1902-
1983) que traballou en Bugallido, preto de Compostela; e despols en Valencia de 

Bergantiños. Un gran latinista, asesor do Cardeal Ouiroga nestes temas, que tiña na 

rectüral unha "pasantía" de latín e outras materias, pol_a que pasaron máis de 20 

futuros cregos e moitos leigos ... Xa nos 5Q promodonaba os labregos uníndoos para 

comercializa-los seus productos en cooperativas. Sabemos desde antigo .do discipu

lado arredor dun crego que comparte os seus coñecementos, Así nas miñas dúas 

patrias lembro d.ous poetas: Pondal, que ía a cabalo ata a Rectoral de Nemiña, e Díaz 

Castro, que percorría a pé tódolos días o camiño que o levaba á esca la do crego de 

Buriz. 

A FAMILIA é un curso en 8 meses, dous anos sucesivos que van comezar 

agora,· os sábados pola mañá, convocado polo Instituto Teolóxico Compostelán, aber-

to a todos. O perfil sociolóxico da familia de hoxe cambiou: o 18'430/o delas só can

tan cun membro, o 20'860/o con dous e o 23'61 O/o con tres ... ; Galicia está na cola de 

fecündidade na UE. No 1975 nacían máis do dobre de galegas que neste ano. A pro- · 

creación xa non é o obxectivo primeiro, poden casar os que padece~ impotencia pára 

tal fin, a parella sostense no respecto e achega de cada un, xa non é aquela estruc

tura xerárquica machista na que a muller estaba sometida, as aparencias e a hipo

crisía xa non cantan. Agora a parella é máis inestable debido ó estrés, á mobilidade 

laboral, as incidencias económicas .... 

AS 1 XORNADAS 
SOBRE TRASTORNOS 

DA CONDUCTA ALl
MENTARl'A e outros aspectos 

da alimentación e nutrición van ter 

lugar na Escala Galega .da 

Administración Pública de Santiago os 

vindeiros 18 e 19. Para máis información 

981546040. Aínda que non hai alimen

tos ·máxicos que n~s preveñan de tóda

las enfermidades, hai que busca-la pre-

sencia de tódolos nutrientes nunha dieta 

axeitada. Os alimentos deben ser co.ñe-

cidos por todos desde nenos: as súas 

propiedades, os seus praceres .. os ingre

dientes. Mesmo desde a escala conviña 

unha formación neste eido e os comer-

cios deberían informar dos compoñentes 

dos productos alimenticios que están a 

vender. 

A festa do SANTO DE ASÍS, o 4 de. outubro, transpórtanos a tantas 

represe_ntacións plásticas de artistas galegas. Neste ano agasallamos coa de Antonio 

Faílde (1907-1979). O escultor ourensán apostara polo mundo rural: os labregos e ani

mais domésticos fronte á cidade ... , cunha ollada realista que terma tamén d~ súa figu

ración frontal de Francisco c·oa pomba da paz. lsto fai lembrar, días .despois, o "Día das 

aves", xa que moitas delas están .en risco de desaparecer: o cernícalo primilla, cerceta 

P.ardiña, cormorán, a pomba turqué, o urogalo ou pita do monte, etc . 



A EXPOSICIÓN DA 
OBRA DE MARUXA 
MALLO: Naturezas vivas obríga

nos a visitala na Fundación .Caixa 

Galicia en Vigo antes do 2 de novembro, 

pois estamos a celebra-lo centenario do 

seu nacemento en Viveiro (1902-1994). 

Adiantouse ós tempos como mullere 

como xenio artístico, polo que tivo que 

exiliarse. Foi compañeira de Alberti, 

Neruda, García Larca, Dalí, Miguel 

Hernández ... , o que a situou na punta qe 

lanza das vangardas e da liberdade. Na 

ilustración, o seu óleo A mu/fer con 

cabra ( 1929). 

Alfonso Blanco Torrado 

Os que n~n o teñen tan doado son as e os alumnos de AFGANISTÁN: 2,5 

millóns de escolarizados e 1,5 sen escolarizar e coas escalas derrubadas, coas cadei ras 

ó lombo, na foto, moitos deles reciben o ensino a pleno sol. Os mestres case non teñen 

paga. As que xa poden aprender á luz do día son as nenas que antes tiñan vetado o 

ensino. Algunhas ían clandestinámente ós colexios no réxime talibán, gracias á cora 

xe da Asociación Revolucionaria de Mulleres. Esta asociación foi creada no 1977 por 

unha estudiante de 20 anos, Meena, asasinada dez anos despois no exil io paquistaní. 

Agachaban os útiles de_ aprender debaixo do Corán para burla- 1.os cont roles da dicta

dura. 

COMEZOU O CURSO, algúns con este bostezo que captou Manuel 

Rodríguez Toribio e bloqueados entre reformar e reformar, que non axuda a supera

lo fracaso escolar. Si na Europa do Norte o 800/o dos maiores de 45 anos teñen polo 

menos o Sacha.relato, aquí só acadan este nivel un 300/o. A -nula interacción ehtre 

ensino, familia e sociedade non axuda na educación dos máis novas. Non só incide o 

nivel econ_ómico e cultural do alumno na súa apre-ndizaxe, tamén a rixidez dos itine

rarios educativos e a pouca atención a aqueles que pala súa psicoloxía necesitan 

recursos especiais. 

A ESCOLARIZACIÓN DA ETNIA XITANA acusa 

eivas: absentismo (480/o na secundaria), reparos dos pais na escolarización dos nenas 

de menos de 6 anos e das adolescentes, pernea sensibilidade da Admin istración cara 

ós valores da súa cultura ... Os números cantan: o 300/o deixan a escala antes dos 13 

anos, cinco de cada cen non se incorporan, o 700/o sofren o fracaso escolar, só un 

400/o van ó ensino infantil. A Asociación Ch_avós publicou en Xerais os Materiais para 

unha práctica intercultural, é un achegamento á vida e cultura xitanas asinado polo 

Grupo "Liáns", parroquia de Oleiros, na que están soterrados dous mozos e un adulto 

xitanos fusilados no 36. Edu'Cación prometeu especialistas en integración, pois no 

2001 matriGuláronse 223 marroquís, 468 portugueses, 350 colombianos ... , 2424 

nenas estranxeiros. 

e ············ ·· 
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POLmCA Tintxu 

PACTO URBANÍSTICO 

De xeito sorprendente, os tres partidos políticos de peso en Galicia chegaron a un pacto 
para reforma-la lexislación aplicable en materia urbanística. Este feíto destacable ten 
aínda máis relevancia se temas en canta que o acordo incide nunha materia decisiva 
para a vida política municipal, que entra nunha fase decisiva previa á .renovación das 

corporacións . 
. . \ . , . , ·.~~ ,,, 

r ~~-~ 

,?:,n,. _¡;, 
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A unanimidade nesta materia -e en calquera outra de 

pecial relevancia para o país- é algo ó mesmo tempo 

desexable e moi dificil de acadar. Mentres acollémo-la 

nova con fonda satisfacci6n non podemos deixar de 

preguntarnos ata qué punto tan importante anuncio 

pode ser verdade, se non haberá detrás a típica letra 

pequena que destraga as grandes liñas de moitas deci

sións importantes. 

A axeitada ordenación do territorio e o harmónico 

desenvolvemento urbanístico das nasas cidades, vilas e 

aldeas son obxectivo de tódolos c"idadáns e, por supos

to, dos seus administradores. Pero non todo o mundo 

entende as causas do mesmo xeito, e se chegamos · á 

situación de cao que padecemos non é tanto pala mala 

calidade das normas como pala escasa ou retorcida 

aplicación das xistentes. 

Non on o plan xerais de urbanismo nin as normas 

ub idiaria do concellos pequenos os que promoven 

c n trucción ab rrante no litoral, bloques de rañace-

os sen zonas verdes ou servicios, ou horrendas casas de 

tres ou catro pisos, de ladrillo visto ou bloques de for

migón en calquera aldea. Non hai ningunha norma 

urbanística que impida conserva-los milleiros de exem

plos harmoniosos de arquitee.tura tradicional espall~dos 

por todo o país . 

Tales desmáns son debidos ;,i unha cultura difusa e· tole

rada, cando non fomentada, palas autoridades munici

pais, na que se mesturan os intereses económicos inme

diatos e unha falta de coñecemento dos valores estéti

cos e da propia tradic1ón cultural. 

E isa é moi dificil ~e remediar, aínda coa nova norma

tiva prevista: sempre será moito máis cómodo para o 

alcalde de turno seguir aceptando os presuntos benefi

cios dunha operación urbanística especulativa ou ven

déndolle ó veciño ou pequeno promotor o fraco favor 

de construír un edificio de fortuna, sen un mínimo 

proxecto técnico e ningún control de calidade. 



CONTOS,PARÁBQIAS 
E HISIORIAS . -

¡A MAREA QUE NOS LEVA! 

Sabía que a moitos pais lles satis

facía esta abriga escolar, aínda que 

ó remate, e pola mesma resistencia 

dos fillos, os deberes os acabasen 

poñendo dos nervios. Non lle 

quixo dar máis voltas ó asunto e 

dispuxo uns folios cuns poucos 

exercicios de lingua por. aquí, unhas 

cantas por alá, debuxos e propostas 

de natureza. Sobre todo moitas pro

postas de natureza. Amaba a vida. A 

propia, a dos demais e a de canto ser 

rebulía polo seu arredor. Por iso 

que procuraba ser un home afable e 

.comprensivo. A paz e a aceptación 

do diverso eran unha batalla inaca

bable nas súas propostas escolares. 

· Así foi que o día que pasou por 

diante do colexio un rapaz moreno 

e rizoso cos brazos cheos de reloxos 

e colgarellos saíu ó seu encontro e 

fixoo · entrar. Improviso u ali mesmo 

unha lección de xeografia, historia, 

cociña, lingua, quincallería e viaxes 

clandestinos. Cunha delicadeza 

exquisita foi pasando as páxinas da 

vida daquel home· coma quen 

explora un atlas, un diccionario ou-

. unha enciclopedia. Coidaba que 

deste xeito racharía cos muros do 

medo e da incomprensión do alleo. 

Daquela experiencia co "marchan

te" quedara especialmente satisfeito 

e c~se convencido de que consegui

ra desface-la imaxe xenófoba que se 

agachaba nas mentes novas que tiña 

diante. 

Acordando do asunto enchera 

algunhas das follas de deberes cun

has poesías árabes, uns refráns dos 

indios norteamericanos e unhas 

lendas bantús. 

Un día do final de agosto foi á 

praia e bateu de casualidade con 

Xose Lois Vi/ar 

Tucho e maila nai. Avistou o rapaz 

que corría tras dun amigo e berra

ba: 

¡Marroquí, marroquí! 
I 

A nai Tiu e comentou: 

Levan así todo C? verán, desde que 

viron na televisión o conto da illa 

de "Perejil". 

Despois engadiu: 

Pregúntelle polos deberes. 

Preguntoulle con amabilidade 

forzada. 

Fíxenos todos de contado!, -

dixo. Logo cun aceno rápido, colleu 

o amigo polos pelos e abaixoulle a 

cabeza: 

¡Réndete marroquí! 

Mirou · cara ó mar e decatouse 

con desacougo cómo a insolente 

marea acababa coa resistencia do 

pacífico areal. 

e .......... . 
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CRÓNICA DUN ANIVERSARIO 

O berro seco volveunos facer vibrar, esta vez na emocionada voz de Pepe Chao. 

r certo que Deus é de 
no o deus dos meteo-

r an ar p la b ira dos aznaris
tiv ron n ompostela, sen 

huvia, a úa romería (en castelán), 
m ntr s que a nós mandounos un 
tr bón de fac~rno-la festa . Deste 
x ito, coido que foi a primeira vez na 
m.iña vida que vin suspenderse unha 
misa pola metade. Unhas horas máis 
tarde tamén se ía suspender un 
importante partido de fútbol a medio 
xogar, o que indica que, mesmo nas 
cou as importantes, as causas que 
debían preverse non se prevén. Polo 

menos o palco debería estar ma1s 
cuberto para que os músicos non se 
fosen. Xa non é a primeira vez que 
nos pasa. Os Saraibas, que cantaron 
tan ben coma sempre, tivéron que 
calar coma nqutra ocasión, tamé_n á 
b~ira de Portugal. 

En realidade a nasa celebración 
nori se suspendeu: foi algo así coma o 
que acontecía naquela parroquia na 
que µn fato de homes saían a fumar 
mentres o cura predicaba e lago 
_reenganch<!.ban. Nós tamén reengan
chamos, pero quedamos sen. danza, e, 
claro, ¿que é unha misa irimega sen 

Exeria, Roi Xordo e Basilio Álvarez protagonistas da celebración . 

algo de baile? Moitos dos que foron 
fumar xa non retornaron e fomos 
moitos menos os que permanecemos 
<liante do altar. Pode que todo fose 
~n símbolo e que os meteoros con
tribuíran a ·que o número dos que 
seguímo-la celebración ata o finál t 
fose similar ó daquela primeira roma-
xe do Pedregal de Irim.ia, da que 
celebrabámo-las · vodas de prata. 
Errámo-lo mesmo número e algúns 
eran os mesm.os con menos pelo, 
máis quilos e algo máis circunspectos. 
Pero a min faltábanme moitos rostros 
daqueles pioneiros que xa non viñe-
ron e que tampouco puideron segui-
la festa pola televisión. ¿Onde están?. 
Tiven un pequeno ataque de nostal-
xía, pero axiña me repuxen. Porque, 
malia todo, houbo festa de encentro. 
Os man.teis estendéronse no piñeiral 
coa provisional.idade do que ten 
présa, e comemos coma os xudeus a 
súa pascua, de pé e preparados para 
fuxir se o treboada retornase. Pero 
uns e outros n~n deixaron des~ visi-
tar ofrecéndose viño, tortillas, empa-
nadas e leite frito . Coma sempre. 

A cousa comezara moi ben. Un 
número de xente semellante ó dou
tros anos, poida que algo menos a 
causa do afastamento do lugar, ben 
fermoso por certo e ben escollido: 
das fontes do M.iño á Guarda marei-



ra, un camiño de vintecinco anos. A 
mesma distribución que vén sendo 
habitual: os que se quedan no lugar 
reparando das merendas, un bo 
grupo de xente que segue a celebra
ción a máis ou menos distancia do 
estrado, segundo intereses ben . dife
renciados, e un grupo xeitoso de 
mozos que sempre aportan o alento 
innovador. Xa se sabe que a mocida
de actual non está moito por estas 
cousas, pero os que están non deixan 
de ser rumores de Boa Nova, sempre 
unha esperanza e unha cuestión que 
ternos que repensar. A previa acam- . 

pada da mocidade no lugar · da A moitos nin a cho iva os desconcentrou. 

Romaxe dá bos resultados. E non sei 
se haberá que repensa-lo xeito de 
celebración, pero isto vainos dar 
moito que reflexionar e non é cousa 
de nos deter niso agora. En todo 
caso? dicir que un rapaz, ó que non 
puiden escoitar con xeito, mantivo 
atentos e activos, despois do xantar, 
os que se arremuiñaron arredor do 
estrado, e un cantautor que non me 
era coñecido foi quen de poñer en 
pé de festa os poucos que xa ían que
dando. Poida que xente así estea dis
posta a colal;>orar na preparación da 
celebración. 

O folleto da liturxia pareceume 
algo de Pepe .Chao con un m oito de · 
Daniel. En consecuencia, m oi ben 
escrito, mesmo exquisitamente poé
tico na oración eucarística. Quizais 
un pouco longo, dixo Arximiro, pero 
supoño que isto xa é tradición. 
Quizais algo rural en demasía, dixo 
Martiño, para unha Galicia ·que xa é 
urbana. Quizais, pero aseguro que 
paga a pena relelo, especialmente · 

~queles que, coma min, tiveron que 
interrompe-lo seguimento · pºara 
sauda- los moitos amigos que ían che
gando e viñan da-la paz anfes de 
tempo. Despois de todo, isto tamén é 
un elemento moi importante da nasa 
festa, ese encontro anual tan gratifi-
cante. 

Todo disposto. 

O Miño que nos bautizara no 

Pedregal quixo mandarnos un nubo

eiro preñado das súas augas para nos 

lembrar, xa de vellos, aquel bautismo 

que recibirnos sendo moito máis 

novas. E chegou cando andabamos a 
percorrer anacos escollidos da nosa · 

Historia, esa que cómpre recuperar 

para non esquece-lo que somos. Xa 

deixaramos atrás a Prisciliano e a Roi 

Xordo e os agraristas e andabamos a 

descubrir que Irimia tamén semen

tou rumores de Boa Nova, ese marmu

rio no que se deixa escoita-lo Deus 

liberador como nos dicía unha das 

fermosas lecturas bíblicas escollidas. E 

Bernardo García Cendán 

as palabras chegaban directas ó cora

zón, porque . estaban moi ben expre

sadas polos adestrados lectores que o 

fixeron con moito xeito, mesmo o 

crego que recitaba moito mellar do 

que é costume entre os seus colegas. 

E, coma sempr~, rematou o día na 

calma dun lugar pensado algún día, 

s~culos atrás, para poñer nos espíritos 

a paz dese Deus que se escoita no 

marmurio do silencio: o mosteiro de 

Oia. Foi unha celebración fermosa e 

sinxela, fermosa por ser tan sinxela. E 

agora a esperar confiadamente: o ano 

que vén en Santa Isabel de Outeiro 
·de Rei. 

e ············ 
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XXVROMAXE 

PEDREGAL DE IRIMIA 16-09-1978 
A GUARDA 14-09-2002 

Son as dez da noite e acabo de che

gar da romaxe. A penas teño unhas 

h r para nviar estas páxinas onde 

d b xpr sa-lo qu supuxeron para 

111111 t 25 r max . Nada máis 

b -gar amp san os p dírom11.e a 

lab ra ión no nome da veteranía. 

A í qu e vivín es te día en clave de 

1 mbranzas. Pasei ante todo por 

Bastiagueiro e por aquel encontro 

onde naceu o proxecto e onde a chu

via de ideas para elixir lugares e sím

bolo se convertí u en fervenza. Non 

é <loado que quen non viviu neses 

anos saiba capta-lo que supuña de 

esperanza o momento. Na política 

empezabamos a viví-la liberdade da 

incipiente democracia e da autono

mía. E na Igrexa, moitas e moitos 

gardabámo-lo rescaldo da renovación 

conciliar. 

Foi un auténtico camiño aberto. 

Un facho de luz. Unha aventura 

rompedora. Porque o proxecto 

r bordaba a romaxe como acto sin

gular para convertelo nunha filosoña, 

nunha e piritualidade, mm estilo de 

vid que comprendía oración e 
a i, n. 

Pero lembro que o vivido en Irimia 

o 16 de setembro superou tódalas 

mi.ñas espectativas. Lembro que ía 

moito sol e calor. Lembro que ía cun 

pé escaiolado. Lembro a Ramón 

Raña e a Helena Villar no altar. 

Escoito as músicas de Fuxan os ventos 

por primeira vez insertas na liturxia. 

O Credo de Bernardo. O entusiasmo 

dos participantes. Lembro aquelas 

augas do Miño incipiente que sim

bolicamente nos batizaban na gale

guidade. E lembro especialmente que 

todo aquilo foi para min moito máis 

do que esperaba. Foi facer realidade a 

fusión de dous ideais que estaba a 

vivir con paixón: a galeguidade e a 

fe personalizada e comprometi
da. 

Hoxe, mirando o Miño morrer no 

Atlántico, -digo mal, non morre, ple

niñcase- percorrín camiños e espa

cios: Aguiño, Os Peares, Lagoa de 

Castiñeiras... ata vintecinco lugares 

privilexiados. 

Percorrín tamén persoas e grupos, 

e confeso nostalxia e dor. Non quero 

nomear para evitar omisións, pero 

son moitos e moitas os que nos dei

xaron definitivamente e estarán a 

Engracia Vida/ Estévez 

celebra- la Romaxe máis alá de 

Miño. ·.· E sentín tamén ausencias por 

outros motivos. Son moitos e moitas 

os que hoxe non son quen de vivir 

este dobre compromiso. O máis 

pleno respecto ás decisións de cada 

quen non impide sentí-lo baleiro de 

compañeiros e compañeiras de cami

ño moi cercanas. 

Percorrín os grupos e as persoas 

que estaban hoxe ali. Moitos e moitas 

menores de 25 anos ¡Non tiñan naci

do no 1978! E, entre o grupo de 

organizadores, ¡xente que estaba nese 

intre na infancia! Boa esperanza. 

Din algunhas parellas que chegan 

xuntas ás vodas de prata, que se que

ren máis có primeiro día pero doutro 

xeito, e matizan: un amor máis madu

ro. Eu. non teño experiencia de 

vodas, pero tantos vintecinco anos 

e.orno estamos a celebrar estanme a 

dar moito que matinar. Certamente a 

esperanza resulta máis dificil. Os 

camiños máis escuras. As campás 

conciliares non repenican en Roma, 

o que rexe os destinos da política 

mundial non está a favor dá nosa . 

causa e a galeguidade involuciona en 

moitos aspectos. ¿Podemos esperar? A 

presencia dos milleiros de persoas 

que ali estabamos parece dicir que si. 

A oración da tardiña -unha das inno

vacións engadidas tan acertadamen

te- foi plena de esperanzas fundadas 

nos feítos que xa ternos . Toca, logo, 

seguir e sementar dende o amencer -

do día e da vida- ata a noite onde será 

transform;ida en plenitude a nosa 

realidade galega e cristiá. 

¡ Graciñas a quen fixo, quen fai e 

quen fará posible outras vintecinco 

romaxes! 



XXVROMAXE Xoán Guillén 

ÁS VECES OS RUMORES SON CERTOS 
Nun mundo onde as malas noticias 

se berran e se escoitan a todas horas, 

onde acaparan titulares e páxinas en 

xornais de todo o mundo, hai que abrir 

ben as orellas. Nun mµndo onde se nos 

fixo crer que as boas novas viñan ine

vitablemente e só ás veces nas seccións 

de deportes dos telexornais ou dos 

programas do "famoseo" do corazón 

hai que abrir ben os olios. 

Sen embargo o sábado un grupo de 

xente colleu un coche ou un autobús e 

foise a un currunchiño de Galicia para 

escoitar unha lista de boas novas. Pero 

boas novas das de verdade. Das que fan 

que teñas un sorriso na faciana e que te 

poñas man na obra para continuar 

camiñando. O meu comentario da 

Romaxe non comeza polo principio 

senón polo final. Sen dúbida a lista de 

boas novas que se deron na .oración da 

tarde fixéronno.s que todos volvésemos 

ás nosas· casas cunha cara esperanzada. 

Era curioso como esas boas novas tiñan 

nome de xente que estaba no medio de 

nós. Como en moitos casos compartías 

oración con xente que era titular 

dunha especie de telexornal das boas 

novas. Penso que todos rematamos coa 

conciencia de que ser portadores de 

boa novas era cousa de xente sinxela, da 

vida de tódolos días. Está claro que 

Deus fala nos pequenos xestos, nas 

pequenas palabras, nos sorrisos, no 

cariño da xente, no compromiso da 

xente por facer un mundo mellor, na 

suor da xente que fai un traballo ben 

feíto e calado. Pero isto xa o descubri

ra o . profeta Elías que atopou a Deus 

nunha .brisa que acompañaba a súa ora

ción. 

Xa. pola mañá pasaramos pola expe

riencia eucarística de compartí-lo pan 

lembrando toda a historia da nosa 

terra. Unha historia onde lembramos 

aquela xente que loitou por facer unha 

Terra mellor. E que esa loita era mal 

entendida polos seus contemporáneos. 

Comp.artímo.-la mesa eucarística con 

tódolos homes e mulleres que fixeron 

historia en Galicia e que no seu 

momento foron xermolos de esperan

za no medio do seu mundo. Pero non 

só tivemos lembranza para eles, senón 

para aqueles dos que xa non sabémo-lo 

Os responsables da orac'ión animáronnos 
con rumores de Boa Nova. 

seu nome pero fixeron que nós cele
bremos unha esperanza renovada. 

Vintecinco anos das experiencias da 
Ron1axe serven para que nos deamos 

de conta d~ que ás veces hai rumores 
dos que hai que facer caso. Son eses 

rumores de Evanxeo (boa nova). Son 
fundamep_tais para continua-lo camiño. 
Son rumores que se escoitan a pesar da 

chuvia. Son rumores que nacen coa 
sinxeleza dunha .vida entregada ós 
demais pero sen chamar a atención. 

···················· ··· ··· ·· ····················· ··· ········ ······· ·· ········ ·· ·································· ··: ············· ···· ··· ·· ··· ········· ····· ········· ·.····························· ··· ·························································-
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O LIBRO 
Andrés Torres Oueiruga, 
Repensar a resurrección. A diferencia cristiá na 
continuidade das relixións e da cultura .. 
Sept, Vigo, 2002. 404 páx. 

Tema central da fe cristiá. A resu

rrección de Xesús e a nosa ·propl.a 

resurrección expresan a ·natureza de 

Deus - "o que lles dá vida ós mor

tos", "o que resucitó u a Xesús " - e o 

destino do home e do mundo: o 

home é ·o ser que debe ser infinita

mente superado. A, resurrección de 

Xesús nori foi a reanimación do seu 

cadáver, serrón a "elevación" de 

é un libro 
importante 
sobre uri tema 

central 
da fe cristiá 

190, ss). A reflexión de Andrés 

desenvolve e precisa ese · mesmo 

proxecto. 

Tódalas relixións, tódalas culturas 

tiveron a intuición de que a morte 

non era ·o fin serrón o acceso a 

Deus, anque de modos distintos: 

inmortalidade, emigración das 

almas, etc. A fe na resurrección de 

Xesús mostra a diférencia cristiá 

nesa crenza universal. 

Libro rigoroso, dialogante, admi

rablemente traballado e integrado 

na teoloxía do seu autor que forma 

· un verdadeiro sistema. Un servicio 

á clarificaciórt da fe para liberala 

dunha ampla trama de falsas imaxes 

espaciotemporais. Non hai tempo . 

nin lugares na exis~encia resucitada, 

nin antes nin despois na eternidade. 
Xesús á intimidade de Deus. · A mesma morte é xa a resurrec-

Este é un libro importante sobre 

un tema central da fe cristiá: o da 

resurrección de Xesús e o da nosa 

propia resurrección . A fe na resu

rrección pénsase aquí desde a lectu

ra crítica do Novo Testamento. Non 

se trata, sen embargo, de acomoda

la fe á "figura deste mundo"; ó con

trario, de liber~a das "figuras deste 

Tampouco o será a nosa resurrec

ción. "Morrer é entrar na salvación, 

na vida eterna de Deus, é dicir, 

morrer é resucitar" (325) . Na morte 

a existenc.ia ·deixa tempo e espacio 

para transformarse ell' vida "eter

na" . A resurrección de Xesús revela 

a acción resucitadora universal de 

Deus que . atañe a tódolos homes. de 

mundo" ou mentalidades histori- tódolos tempos. A desmitificación 

camente decrépitas, para "manter 

viva a xperiencia cristiá no cambio 

da hi toria" (p.29). 

da fe na· resurrección, proposta por 

Bultman , neso consiste, liberala das 

imaxes de tempo e espacio (185, 

ción: vida xa actual en Deus, entra

da na salvación. Esta teoloxía abri

ga a ve-la morte cuns olios ben dis

tintos ós hab.ituais, a cambia-la cele

bración cristiá da morte: celebrar 

"co'" defunto, non "polo" defunto. 

Non precisamos intercesores, nin_ 

"sufraxios". Deus non necesita . ser 

aplacado . . 

Na ·extensa obra de Andrés 

Torres, é este un libro capital, de 

moi alta calidade teolóxica e de 

·grande utilidade relixiosa. 



o ·AUIOR 
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ANDRES RE-SUSCITA 
Cando batín co libro de Andrés 

pensei inmediatamente no filósofo 
Boecio que escribe, lpentres agarda a 
niorte sobre a consolación da 
Filosofía. Levo lido moito sobre estes 
temas, o qu_e non me dispensou de 
entregarme ávido á lectura de Pensar 
a Resurrección. Deixo a análise do 
tema a Xosé Alvilares e eu redúzome 
a uns comentarios de quen a resu
rrección deixa de ser unha teoría 
para converterse en camiño. 

Quen leve seguido a obra de 
Andrés -e eu beneficieime de tal 
oportunidade; decatarase de que o 
autor suscita de novo (re-suscita) 
temas clásicos. ¿Que fai con eles? Os 
títulos dalgúns libros indíca1;molo: 

· Recupera-la salvación, Recupera-la 
Creación, R epensar a Creación. 

· Permítaseme afirmar que Andrés pri
meiro destrúe e logo reconstrúe. 

N ese sentido é o máis respectuoso 
desmitificador que eu coñeza. A des
trucción é estratéf{.ica, intentando 
crear un baleir_o que axiña vai 
enchendo de novos conceptos . Por 
iso, a desmitificación resulta atractiva 

porque re-mitifica e non deixa o lec
tor na soidade. E abofé que o acom
paña sen présa, con parsimonia, repe
tindo conceptos. El mesmo avisa dos 
pasos que está dando, das ~eiteracións 
que acqmete. É un de_smitificador 
misericordioso. 

Cando en 1986 me ofreceu o 
honor de esc;:ribi-lo limiar da súa fer
mosa obra Creo en Deus Pai ali aven
turaba eu "a preocupación por vivir 
de preto a benevolencia de Deus, a 
súa filantropía" , é u~a teima cons
tante do autor deste libro. 

Os teólogos posconciliares escribi
ron moitas obras, pero houbo moi 
poucos que se atrevesen a crer un sis
tema teolóxio completo. Podiamos 
citar a Wollfhart Pannenberg ou Paul 
Tillich. Se non me equivoco, Andrés 
leva ese propósito e por iso os seus 
escritos teñen unha forte identidade. 
· Para _esta angueira Andrés está 
equipado non só pola sabedoría teo
lóxica, serrón tamén por un fondo 
coñecemento da · filosofía, e non 
como criada da teoloxía nin simple 
auxiliar, serrón como compañeira de 

, , , 

Xosé Chao Rego 

reflexión: hai que "inventar" -encon

trar-, a deus e o autor sabe -e .dío no 

libro, "a revelación de Deus na reali

zación do home". 

EXPLICACIO·NS O ATRASO DO N·UMERO ANTERIOR 

Coma nos contos de Astérix e Obélix, pensariades que estes de lrimia se volveron tolos e decidiron 

manda-lo número que anunciaba a Romaxe unha semana despois de que se celebrara. Tolear non tole-

amos pero, como dirían as mozas da lingua, parece que nos viu o demo. Explicámonos. O normal é que 

todo o proceso da revista se faga en Santiago, pero neste número, xusto neste número, a empresa que 

grampa pechou e tívose que ir grampar a Vigo. Por se isto fose. pouco a distribuidora, os que lle poñen 

o plástico e o ender~zo, tampouco fixeron ben o seu traballo e un día_ antes da Romaxe a revista aínda 

non fora enviada. Agardamos que isto non nos volva pasar, e menos no número da Romaxe. 

Mil perdóns. 

e ·············· 
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A ACAMPADA DA MOCIDADE ATACA DE NOVO 
tos. E para abastecernos en 

Alimentación Socorro, que vendía 

tamén traxes de neopreno, entre o 

·chocolate, a froita e os sombreiros. 

E contamos cantos, e fixemos 

pulseras de coiro, e rimos cos chis

tes, de noite; na praia. A guitarra 

botaba fume, e as nosas gorxas esta

ban acesas e ... saíanos afinadísimo o 

quisiera ser un pez de Juan Luis 

Guerra. 

Atenta mirada a unha tortilla de 2 quilos e 14 ovos. 

Disque o máis bonito de tpdo foi 

que levabamos unha acampada xa 

escrita, pero tivemos que reinventa

la, case sen decatarnos. Fornas 

facendo uns días bonitos de estar

mos xuntos, com.a quen fai un pas

tel, ou a famosa tortilla. E despois 

mollámonos na Romaxe, pero 

resistimos, porque xa está visto, que 

valor ternos a mancheas. 

a1 qu t r valor para agardar o 

itc r n a a enorme dos 

X suíta da u rda, e que todo se 

v lva mouro e se encha de ruidos ... 

así que no-los seis (Fer, Belén, 

Luisa-terremoto, Toni, Roberto e 

máis eu) esperabamos con ansia a 

chegada de máis compañeiros e 

compañeiras, entre xogos e saídas á 

praia, asustando ós morcegos e as 

sombras facéndonos chorofetus. 

Todos cociñando seguindo as 

indicacións de Fer, o noso Chef, 
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nunha cociña de dimensións desco

munais que cheiraba un pouco mal 

cando a marea subía. E cantamos, e 

saímos no Ferry a Caminha, e 

vimos pausarse o sol dende o 

Monte de Santa Tegra, e por fin o 

día trece chegaron Jorge e Pablo, e 

Laura tamén. 

Hai que ter valor, para facer unha 

tortilla de catorce ovos e dous kilos 

de patacas así toda dunha vez. E que 

saia deliciosa, e nós todos canten-

Remato xa cun "este é o princi..:. 

pio dunha gran amistade". Grande 

coma o colexio, ou o mar, xa se 

verá. Pero o certo é que algo come

zou a funcionar (outra vez). 

¡Deica o ano que ven¡¡ 
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CARl~S 

Do 25 ó 28 de xullo celebráronse 

en Celeiro (Viveiro) as festas de 

Santiago e do Mar. O primeiro é o 

patrón da Parroquia de Celeiro; as 

Festas do Mar, malia que están dedi

cadas á súa patroa, a Virxe do Carme, 

celébranse con certo atraso, <leste 

xeito facilítase a presencia de mari

ñeiros en terra coincidindo co 

Santiago. 

Eu, que adoito pasar unha tempa

da no verán en Celeiro, é:oincidín 

este ano precisamente nestas datas. 

Oxalá non tivese sido así, xa que o 

ambiente da vila nos días das cele

bracións retrotraíame a ép?cas feliz

mente superadas de nacional catoli

cismo españolista. Vou prescindir de .· 

detalles xerais d,a decoráción das edi

ficacións, onde primaba a estética 

máis balbrenta do nacionalismo 

español, para me centrar na celebra

ción relixiosa do domingo día 28, 

que me indignou como crente e 

como eidadán dun Estado moderno 

e non confesional. 

A procesión marítima da Virxe do 

Carme rematou no Templo . 

Parroquial - no que eu estaba coa 

miña familia á espera de que come

zase a Eucaristía - . Estarrecín ó ver 

como na Casa de Deus entraba, trala 

Cruz procesional, unha enorme 

bandeira española que se éolocou no 

altar para copresidi- la Eucaristía. 

Despois da barideira o crego e, tras 

del, as autoridades: o alcalde de 

Viveiro e parte da corporación 

municipal acompañados de tres 

homes uniformados (un mariño de 

guerra, . un policía nacional e un 

garda civil armado cunha pistola ó 

cinto). A miña filia maior -1 O anos

decatouse da pistola e preguntoume 

por qué · aquel home estaba armado 

no interior do Templo. Non so u ben 

qué contestadle. 

Teño que dicir que me violentou 

o comparti-la celebración da morte 

e resurrección de Xesús cunha per

soa armada sen ningún motivo. 

Pareceume anacrónico que, unha 

vez máis, estivese simbolizada a 

unión da Igrexa e do Estado español 

coa presencia da bandeira vermella e 

amarela nun lugar_ destacado do 

Templo. Pareceume decepcionante o 

cóntido enlatado da homilía do ofi

ciante rico el). tópicos baleiros e en · 

citas históricas desafortunadas. 

Pareceume triste que a lingua de 

. Galicia estivese ausente por comple

to daquela celebración c_ando unha 

inmensa maioría dos presentes me 

consta que son galegofalantes. 

Pareceume aínda máis triste que o 

pobo asistise a todo isto con absolu

ta indiferencia e mesmo abulia polo 

que ali estabamos a vivir. 

Dous días despois, na sección de 

"Cartas al Director" de La Voz de 

Galicía tiven ocasión de ler cómo 

unha muller facía unha descrición 

moi semellante das Festas do Mar do 

Grave. Un amigo meu, vinculado ó 

mundo mariñeiro, comentou que 
is to non era . ningunha excepción e 

que a po'sta en escena vivida en 

Celeiro ou a referida ó Grove eran 

absolutamente normais na Galicia 

costeira. 

En conclusión, coido que estamos 

a vivir momentos de retroceso. A 

Igrexa (non só a xerarquía serrón 

tamén os párrocos) non se debería 

deixar levar polos ventas que están a 

soprar, ou verá como xente que 

comprenden a mensaxe do Vaticano 

II no relativo á separación da Igrexa 

e do Estado se irán convertendo en 

críticos acedos, ó tempo que pon 

peros ó diálogo con sectores sociais 

que non militan no nacionalismo 

español. 

Anxo Ramón Calvo Silvosa 

Oleiros 

e ......... ... . 
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FAl. ANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

MUITO ME TARDA O MEU AMIGO 
NA GUARDA 

"Muito me tarda o meu amigo na Guarda". Así dicía o refrán dunha vella 
cantiga de amigo, que a algúns de vós lles viría á cabeza con motivo da 
Romaxe. Por se alguén se despista, as cantigas de amigo son algúns dos poe
mas, dos arios mil e pouco, nas que xa se · daban casos de transexualidaqe ... e 
escribía un home que facía coma quen que era unha niuller. Ela queix~base 
porque o seu amado estaba lonxe e botábao en falta ... Agora tamén pasa, pero 
¿diría algunha das nasas. lectoras algo como o que escribiu Sancho I, o Vello, 
no que vén a ser un dos primeiros textos da nosa lírica?: 

Xa to mirei. 

Ai eu coitada! 
Como vivo en gran cuidado 
Por meu ~migo 
Que ei alongado 1 ! 
Muito me tarda 
O meu amigo na Guarda! 

Pensade que a lin
gua era medieval e así 
non se fala agora. 
Pero se fostes á 
Guarda escoitariades 
os de ali e decataría-
desvos que algo · 
aínda lles queda. 
¿Chamóuve-la aten
ción que comesen 
"muitas truitas ás oito 
da noite? A maoiría de 
vós ou dicides a frase 
esa toda con ui ou 
todo con oí, ¿non si? 
Pois eles alternan. 
Tamén xogan con 
"oí" e "ou" incluso 

na mesma palabra e tando din coiro coma couro. Ademais eles non ven, que . 
"miran" sempre, coma tódolos do Sur de Pontevedra. 

· Se cadra aínda oístes frases como "Xa tos guardo'.' onde a maioría diríamos 
"xa chos gardo". O de "guardar" por" gardar" non é demasido raro porque lles 
é propio ós de toda a zona oriental e de gran parte de Ourense. O de "tos" xa 
é outro cantar: se non vén de dalguén da Guarda, Tui ou Baiona ou de dúas 
zonas pequeniñas de Ourense que lindan con Zamora é normal que vos que
zan os oídos .. . estamos ante unha traducción literal do do castelán de "Ya te 
lo .. dije", de onde montan sen escrúpulos "Xa to dixen". ¡Por De~s, haxa un 
pouco de sentidiño! E como parece que a cousa se estende polas urbes, impul-
ada pola televisión e demais medios "desnormalizadores" e "estragadores" da 

lingua, cada vez que escoitedes alguén dicindo tales cousas, despois de asegu
rarvo que non é de por aí abaixo, máis ou menos discretamente, corrixíde
o ... ¡porque aquí irnos ter que montar unha ONG da lingual 

1 Que ei alongado quere dicir "que teño lonxe", o namorado está lonxe e ela vive 
con gran pena, coita~a. 

O CANTAR DO IRIM.EGO 

1. Entenderon mal no ceo 
os arcanxos e querubes; 
pedíraselles claros 
e apareceron con nubes . 

2. De moi grande compromiso 
era con eles a trata 

· pois a Romaxe cumpría 
as súas vodas de prata. 

3. Dirixía As un, de Vigo 
un coro rico e xeitoso 
e o corazón tifra aberto 
todo bo e xeneroso. 

4. Empeza o día ás boas 
e os nosos amigos Saraibas 
cantan cousas de gran fondo 
.e han cantar outras lizgairas. 

5. Vai chegando a xente ós poucos 
e hai quen vai facendo cruces 
porque chegan nada menos 
máis de cincuenta autobuses . 

6. Contar os qµe en auto propio 
traen amigos, familiares 
o cálculo dá por riba 
de vintecinco millares. 

7. Isto contándomonos ¡claro! 
as mulleres e os nenos 
que nisto, os evanxeos 
poi;- norma queremos non telos. 

8. Cada vez máis mocidade 
a Romaxe enriquece 

. porque aí anda o futuro 
da nosa Festa que crece. 

9. Pero en Camposancos chove 
Terreo que o Miño cruza 
·e non .pode facer nada 
contra o ceo que barruza. 

9. Moita xente foi ·marchandÓ 
por non termar da humídade 
que non era para tanto : 
foi pouca a calamidade. 

1 O. Paro u a música porque 
se non están ó abrigo 
instrumentos, o electrónico 
poden crear moito perigo. 

11. Foi parando ese orballo 
e a Eucaristía termina 
e logo durante a festa 
houbo diversión moi fina. 

12. Aínda quedou moia xente 
e de contentos un brinco: · 
no gran Mosteiro de Oia 
¡Viva . o ano Vintecinco ! 




