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Xosé LiJis Vi/ar

oAQUEL A SAÚDE PAPAL

u non qu r n que o·
stá, ausa maior. Morrer
g
rn I d par c con:fi rir un aquel de
t rn dignidade. ¿Por que h ai tanta resistencia a ubstituír os insubstituíbles? ¿Son
a a insubstituíbles?
¿Non será qu e pasaron a ser algo máis que
imples mortais? Encarn an p ara cadanseus
simpatizantes uns valores que estes consideran fundamentais . O eterno sacrificio cristián dun papa esgotado, a teimuda devoción
ó traballo dun presidente omnipresente, a
combativa resistencia dun revolucionario
desorientado. Sem ellan froito das debilidades que demostra cada un dos grupos que
representan, p orqu e a santidade non se consegue polo sacrificio, nin os resultados co
imple empeño persoal, nin a revolución co
poder sen repartir.
Vistas as limitadas condicións ñsicas n as
que e atopan, non parece lóxico pensar que
trat d p rsoas insubstituíbles, senón
mái ben d que e a causas funcionan con
p r a tan morecida coma eles é que
fon ionarían igual en eles. Non están tanto
para g b rnar como para repre entar un
pap l.

Non sei qué portavoz
ou monseñor do vaticano solicitaba hai uns días unha pregaria
pola saúde do papa. Se é pola súa saúde 'ata estaría disposto a face_:
lo, coma por calquera ser humano. Mais teñó para min que non
é a saúde senón a perpetuación. Representante de Cristo na terra
"per secula seculorum, amén". Ignoro se a Xesús de Galilea lle
deu tempo a pensar na conveniencia dos cargos vitalicios. A el
desde logo non lle facilitaron tamaño grao de concentración de
poder.
Se cadra, máis ca non poder, no depósito da fe, no carpo do
dogma, na ortodoxia da súa colla de pescadores, estaba a matinar
na fochanca de indignidade e de miseria na que estaba metida a
xente. Por eso se lle foi a vida tan axiña das mans .
Aquí está a chover inmundicia por onda queira que mires. A
SIDA galopa por África adiante, e a certos voceiros eclesiásticos
non se lles acorre
outra causa que
dicir que os preservativos poden
contribuír á súa
extensión. A da
SIDA, non a dos
eclesiásticos, claro
está.
guerra
Unha
absurda,
ilegal,
contra conciencia, inútil, custosa,
sen xustificación
no seu 1mc10 e
inxustificable no
seu final. E aí
tlvemos ó representante ·e vicario, en visita a un dos países da nova ·desorde mundial (disque ·o ¿noso?) murmurando unha global, xeral, inmaculada, incomible e inservible referencia á paz do mundo. Todo un
saber facer diplomático para que non se remova nada nin a min
me aparten de nada.
Encirrados, iso si, en facérense un sitio no currículo escolar, e que
sexa con nota, e que sexa apartado e diferenciado doutras relixións que agora comezan a asomar palas aulas, uns á catequese
cristiá, outros á musulmana e outros cara á ignorancia supina de
ámbalas dúas. Gustaríame imaxinar ó Deus único existente e de
todos, tratando de escoita-las versións diversas sobre a "súa persoa" e intentando chegar a unha comuñón de curiosidades.
Quizabes por ese camiño fose máis posible o respecto mutuo das
crenzas.
Teño para min que se vai camiño de non significar nada para ninguén, do sal insípido e da luz agachada, da esclerose total. Non sei
se a saúde do papa será correlativa coa saúde da igrexa. Os síntomas alá se levan e o tratamento moito se lle imita.

A PALABRA

Victorino Pérez Prieto
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A CLAVE
Xesús de Nazaré, o qu_e dá a vista aos cegos

Me 10,46-52

O cego Bartimeo, como tantos moinantes e marxinados, era pobre, pero honrado. Isa
significaba o seu nome ("o filio do honrado"), aínda que o pobriño non puidera ir de

E chegou a lericó. Cando saía cos seus

"integro", "probo", "agraciado", ou "distinguido", e moito menos "respectado", como

discípulos e outra moita xente,

pon o Diccionario entre os sinónimos da palabra honrado. Ademais de que os seus

Bartimeo, o filio de Timeo, un cego

olios non podían gozar da beleza de lericó, un fermosísimo oasis no deserto, por riba

pobre de pedir, estaba sentado a carón

tiña que aturar que lle lembraran un día si e outro tamén que o seu mal era unha

do camiño. Oíndo que pasaba Xesús o

deshonra para el e a súa familia, pois era un castigo de Deus, por pecados propios ou

Nazareno, empezou a berrar:

dos seus pa_is.

-¡Xesús, Filio de David, ten piedade de
min!
Moitos mandábano calar; pero el
berraba aínda máis alto:
-¡Fil lo de David, ten piedad e de min !
Deténdose Xesús, dixo:
-Dicídelle que veña aquí.
E chamaron polo cego, dicíndolle:
-¡Veña, érguete, que te chama!
El, ceibándose do manto, veu dando
brincos ata onde estaba Xesús. Este
preguntoulle :
-¿Que queres que che faga?
O cego respondeu:
-Mestre, que valva a ver.
Xesús díxolle:
-Ve, salvoute a túa fe.
E no instante comezou a ver, e seguiu-

Pero Xesús reparou nel a carón do camiño ("detívose"). O Mestre nazareno sempre

no polo camiño.

repara na dor dos marxinados, nunca fica indiferente ante o berro dos que sofren:
era un home cheo de compaixón polos seus irmáns e irmás, sobre todo cando a súa
dor é causada por un sistema inxusto, opresor e marxinador. Entón , o cego escoita
as palabras máis máxicas e engaiolantes: "¡Ánimo, érguete!': O Cristo viñera para o
que dixera o profeta: "Anunciar a boa nova aos pobres, curar os de corazón esnaquizado e darlie a vista aos cegos" (Is 61).
Este Filio de David .era a luz (Xn 1) e viña dar luz a un mundo en tebras. Xesús é o
curador da cegueira; non tiñ.a problema con estes cegos, senón cosque non recoñecían que estaban cegos ou non querían 'ver a luz. A busca de poder e ter máis ("o olio
que nunca se enche". Pro 27) é a que cega sempre á humanidade e impídelle ver a
luz.
Pero os cegos non só son os corruptos opresores, sabemos moi ben que a ambición
nos axexa a todos cada día. Como a Santiago e Xoán, uns cegos que na perícopa
anterior (Me 10,3"5-45) ambicionaban sentar un á dereita e outro á esquerda do
"futuro rei. Son aparentemente seguidores de Xesús, pero, enfermos de ambición
como tantos eclesiásticos de ante e hoxe, nin o entenden nin o han seguir no
momento da verdade. Esa ambición só se cura poñéndose nas mans do mestre e
curador Xesús ("salvador").

e · · · · ·. . .

APENEIRA
Hai qu e loa - lo labor de asociacións que están a recuperila memoria das súas
coma rcas, com a o

OBRADOIRO DA HISTORIA de Ordes, que

vén de publicar Despois da guerra, de Manuel Pazos Gómez. Nel recolle sete relatos
curtos baseados en historias reais acontecidas na Terra de Ordes, despois do golpe de
estad o do 36. Xiran ó redor da represión na escala da dictadura, o racionamento e a
fa me, o estraperlo, os t opos, perseguidos e exiliados ... Na foto, a presentación, co seu
au tor ó fondo. Para adquirilo: Apartado 42 (Ordes) ou no tlf. 616354911.

O CULTO ÁS ARMAS

A LOITA CONTRA A CONTAMINACIÓN canta

fixo a Bush presid ente; sementa marte

cada día con máis efectivos dende a investigación. Así, a empresa Econova ideou

n se país con 192 millóns de rifles, pis-

un sistema natural a través da creación de humidais artificiais a base dunha

t ol as e revólveres nas mans de calquera

vexetación con capacidade depuradora que absorbe os productos contaminantes,

e de 40 millóns máis de profesionais, así

unha vez analizados os productos que hai que tratar; outra alternativa é a rede

como unha organización poderosa que

de alerta inmediata para detecta-10-s vertidos, instalada no Río Lagares, na foto,

defende a Constitución que permite o

coas estacións específicas segundo sexan zonas residenciais ou industriais; nelas

dereito de levar armas para protexerse.

pódese medí-lo ph da auga, a súa acidez, reducción e oxidación, cloro, turbidez,

No 1996 dous de cada tres dos 10.390

concentración de materia orgánica, etc.

asasinatos foron por estas armas (fronte
ós 213 de Alemaña, 30 de Inglaterra e

15 no Xapón); no 1997 foron 32.436 os
que morreron así e no 98, cada día, 80
asasinatos por este descontrol ... Así
medran os sinais de violencia: amáis
armas, máis chalecos antibalas; a máis
61

A CORUÑA" DO SENEGAL vai erguerse preto da

marte, máis pena capitai; a máis acapa-

A Escala

ración de petróleo, máis bombardeo de

capital, Dakar, pala solidariedade_dos coruñeses, non só dos nativos, tamén dos

pobos productores.

inmigrantes senegaleses que conviven nela. Na foto, un voluntario senegalés, sen
papeis, que traballou en Muxía, Cheik T. Kolabe, na limpeza do petróleo xunto co
búlgaro lván. En toda Galicia hai 304 homes e só 21 mulleres desa nacionalidade. A
"ONG Ecodesarrollo-Gaía" está a busca-los fondos para axuda-las mulleres dunha
cooperativa de salga.zón de peixe neste barrio; necesitan o apoio dun· centro de ensino con comedor para seguir adiante con esta iniciativa económica modelo. Esta ONG
ten canta: Caixa Galicia 2091/0229/67-3040006024 para recolle-los donativos e
remata-la escala.

·················o

Alfonso Blanco Torrado
A defensa dos dereitos da muller musulmana é a teima de

FÁTIMA

MERNISSI, na foto, escritora e
profe:ora de Marrocos. Educada nas tradicións do pobo, xustifica o seu activismo porque pensa que a modernización
desta relixión vai velar pola liberdade da
muller, nun feminismo que nace do
Islam. Autora de O Islam e a democracia
defende o progresismo de Mahoma,

A PRECARIEDADE no
traballo (360/o) está a crear máis pobreza entre nós (cobran un 400/o menos cos
contratos indefinidos e un risco 6 veces
máis de accidente), e isa que as empresas recibiron 100 millóns de euros en

agora secuestrado polo poder dos pazos ·
e das mesquitas, cando o profeta abriu o
camiño das mulleres á oración e á guerra, importantes naque! tempo. Recibe ·o
Príncipe de Asturias en Oviedo, xunto ·
coa directora de cine Susana Sontag,
esta por loitar contra as guerras do

tres anos para contratacións fixas.

imperio: Vietnam, Iraq ...

Temo-lo triple de empre.gas precarios
respecto da media da UE, a maioría
moCidade; o paro feminino tamén é o
dobre: as mozas menores de 19 sófreno
nun 830/o. O paro acada na mocidade un
320/o, mentres os prometidos investi-

O PREZO DO LEITE é un sinal da desfeita que está a sufri-lo sec-

mentos son papeis mallados, pois esta-

tor gandeiro, a pesar do pequeno aumento debido á baixa ?a producción (un 150/o)

mos á cola en Investigación e
Desenvolvemento. Máis da metade das

pala seca. En 15 anos perdéronse o 860/o das explotacións: de 220.000 ás 30.000
actuais. Os prezos son os máis baixos para o productor dende 1989 e os máis altos

empresas non teñen ningún empregado,

para o consumidor nestes 50 anos. Tampouco o prezo da carne acadou o nivel

o 50,390/o das 174.077 empresas gale-

anterior á aparición das "vacas tolas", que seguen a machuca-los labregos/as: nos

gas, e só un 5,5 das que existen nos

5 primeiros meses do 2003 só en Lugo apareceron 10 casos. Aínda hai 66.000 tra-

pobos de España os teñen.

balladores/as no naso agro, pero desapareceron nos últimos anos outros 80.000
labregos/as; isto non fai máis que agudiza-la crise.
.

Nalgúns clubs de
mento.

~a

(

REMO están principiando nestes días a temp.ada de adestra-

foto, vémo-lo Mecos do Grave nunha regata de traíñas, un deporte que se

sostén g·racias ó traballo de base, tanto na práctica e disciplina en terra coma cando
o fan no mar as fins de semana. Contamos con 58 clubs: 30 na Coruña, 23 en
Pontevedra

e5 en Lugo, pero a ·federación vai a

remolque desta fervenza deportiva

de moitos dos nasos partos. Son estas tripulacións, como as de Tirán e Cabo de Cruz,
as que neste verán organizaron con moito tesón probas que deron pulo a tantos
remeiros. Urxen máis compromiso das administracións.

e··· · · ···· ·
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CULTURA, MODA E TELEVISIÓN
A cultura era tradicionalmente un conxunto de valores e
pautas de conducta reservado a uns poucos. No mundo
occidental, ata a ldade Med¡.a, a cultura era un producto
derivado da relixión e controlado pala lgrexa: os
mosteiros eran os seus centros privilexiados de difusión.
(t 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 / 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax:
981 - 58 18 88

~ Provenza, 274- 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax:
93 - 2·15 01 79
~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 31 O48 30
._

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

~~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax:
981 - 35 3716
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
~ Urzáiz, 17

36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 429 37 43
~ Via A. Volta, 20 .
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
02.657 58 99
Fax:
~ Oliva,24

36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918

«t

Praza de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982 - 41 60 33

_

Co desenvolvemento das universidades, foron outras ardes relixiosas as
protagonistas do ámbito cultural. Estes centros ~niversitarios, coa
Moder·n idade, comezaron a independizarse das xeraquías eclesiásticas, ó
tempo que tamén se orientaban cara a un público máis alto. Coa
Ilustración chegou a ruptura máis forte, nacendo un ámbito cultural per.fectamente laico.
· ~ero nos últimos séculas, o concepto de cultura sufriu unha fonda transformación: agora aplicase esa idea ó conxunto de usos e costumes de toda
unh a comunidade e non so ós valores dunha elite de escollidos académi. cos.
Nos últimos decenios, a cultura foise identificando cada vez máis coa
moda, cos usos e costumes dominantes en cada momento na sociedade. E
neste proceso foise consolidando o dominio absoluto dun instrumento
único de transmisión da cultura/ moda: a televisión. Agora é este medio o
qu e consagra e difunde os valores dun pobo, chegando a tódolos cidadáns
os valores e costumes que noutras épocas non se difundían fóra do ámbito académico.
Así, pouco a pouco, foi nacendo o que algúns denominan pensamento
úni~o: desde a pantalla que domina tódolos fogares díctase o que procede

A televisión consagra
e difunde hoxe
os valores dun pobo·
pensar en política, literatura, relixión, costumes . . . E, desde logo, todo o que
non consegue aparecer na pantalla non exi.ste.
Así chegamos a escándalos recentes, como a revisión dunha condena por
asasinato dictada polos medios e rubricada logo polo tribunal; ou ós reiterados incidentes con mortos e feridos entre persoas que supostamente acoden a divertirse nun espectá.c ulo deportivo; ou á manipulación das campañas ou da información política en xeral, sen dar lugar a un debate a fondo
sobre os problemas reais.
E fronte a todo isto, os cidadáns ternos moi perneos medios de defensa.
¿Como conseguir sobrevivir ós dictados do pensamento único? Ese é un
reto ó que desde unha gran modestia, pero con fondo compromiso, se pretende responder desde estas páxinas .

..
1

MULLER

Engracia Vida/ Estévez
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DEN.UN.CIAS, PARABENS E
SUXESTIONS
Denuncias. Por circunstancias,
sentinme
preto de quen tma que
andar en consultas de
xinecoloxía.
Puiden
observar <lúas constantes.
U nha a desafortunada
organización que ten o
·SERGAS nesta especialidade. Máis de catro meses
de demora... E unha
xerarq uización
nefasta.
Non se sabe qué médico
che vai tocar ata que o tes
<liante. E se che indican
revisións sucesivas, cada
vez pódenche mandar a
un ou unha diferente.
A outra constante é positiva, polo menos neste caso: O nivel de
atención, comprensión e eficacia das mulleres, tanto nos postos administrativos, coma doutora de urxencias, ou enfermeira de atención ó
paciente. Intentaron facilitar e dar solucións. N este caso funciono u a
complicidade. Pero de momento nas altas instancias ou non se decatan ou n.o n queren amañalo, malia termos unha ministra feminina, e,
polo menos en Pontevedra, feminina era tamén a . delegada .. ¿É tan
dificil ou é falta de sensibilidade? ¿Non poderíamos facer algo por
remedialo?
Parabéns a tódalas e tódolos que contribuíron coa súa sinatura á
liberación da lapidación de Amina. Nove millóns de firmas que serviron para moito.
Suxestióris. En Pontevedra seguimos coas concentracións de protesta pola violencia de xénero. Polas dificultades de nos reunir tantas
veces, pasámolo ós días 25 de cada mes. Ali xunt~mono~, na praza do
8 ·de Marzo, (que estamos a popularizar sen aínda ter o recoñecemento oficial, pola lei dos feitos consumados) con 73 peque.nas pancartas. Cada unha leva-un nome, un.ha data e unha localidade: Matilde08-05-03, Albacete, e así ata 73, cunha lazadiña moura ou violeta.
Tamén levamos uns meses facendo unha tertulia literaria feminista. Xuntámonos as M.C. G. pero abrírn.ofa a toda a que queira. Xa
comentamos: Un cuarto propio, de Virginia Woolf, e as biograñas de
María Casares,Victoria Kent, Francisca Montseny, Zenobia Camprubí
e Margarita N elken. Preparamos Fisteus era un pobo de Lupe Gómez ..
Recoméndovos o libro que estou a ler: Agrupémonos todas, La lucha
de las españolas por la igualdad, de Isaías Lafuente, editorial Aguilar. Lese
moi ben
deberiamos coñecelo toda~ como estímulo para segmr
avanzando, non está todo conseguido.

e

FALADOIRO NO ADRO
O COMPLEXO DE MICOL
Un irimego pásame un documento que acadou por Internet, da revista 'fOn Line". En si
mesmo, o escrito non me parece merecente de maior atención se non far por ·a lgo que
pertence ó próximo futuro e que delatan todo un talante pastoral da Curia romana .
. rían impedir unha renovación efectiva da liturxia. Estaban descontentos
do proxecto presentado pala comisión litúrxica. O secretario, mo!lseñor
Bugnini, non só foi desposuído do
seu oficio de secretario senón tamén
da súa cátedra na -· U niversidade de
Letrán e, finalmente, foi desterrado
de Roma".

¿Cal é o nó da cu.e stión?
O padre Christian Duquoc, nun
miúdo libriño que titula A mulle"' o
clérigo e o laico pregúntase por qué o
ecumenismo · está bloqueado. Por
dúas cuesti6ns: a que se denomina
"hospitalidade eucarística": non
admiten que católicos e protestantes
poidan participar na liturxia da
Estado de alerta
Roma prepara unha Instrucción,
anunciada por Xoán Paulo II que
lam nta que, sobre todo a partir dos
anos da reforma litúrxica posconciliar., por un mal entendido sentido da
creatividade e de adaptación, non faltasen abusos.E o Papa di: "Para reforza-lo sentido profundo das normas
litúrxica , solicitei ós Dicasterios
competentes da Curia romana que
preparen un documento máis específico, mesn10 con trazos de carácter
xurídico, sobre este tema de tanta
importancia".
Contabilizan nada menos ca 3 7
"abu os"
principais
contra
a
Eu ri tía. "Todo católico sacerdote
ou diácono ou fiel laico, ten o dereito d pr ntar querela verbo do
bu
litúrxico , e apunta ás xeraquía .Tam ' n
pid que' todos di -

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

_

pensen o debido respecto ós · que
lamentan os abusos e se absteñan de
palabras que poidan prexudica-la boa
fama dos denunciantes. Pois a ninguén lle é lícito lesiona-la boa fama
de quen goza dela".

Un pouco de historia
O Concilio Vaticano II principiou
polo tema litúrxico, todos vimos que
era unha cuestión xa madurecida.
Pero o esquema preparatorio presesentado ós expertos foi alterado rios
puntos máis importantes aínda que, a
un lector non informado, aínda agora
lle parecía que o esquema seguía
senda un bo traballo". Ademais,
modificaron aquelas pasaxes que pre"vían unha descentralización da decisión sobre cuestións litúrxicas.
O resultado final: "Era evidente
que na curia había sectores que que-

Non lle interesa
ó poder que
se desdebuxe a fronteira entre
clerecía e
laicado
Confesión distinta. O segundo problemá é o impedimel).to romano de
que a muller participe no ministerio
pastoral.
Duquoc sitúa o quid da cuestión
en que se transforme a práctica do
ministerio de xeito que o "servicio"
se sobrepoña á concepción do "poder
sagrado". A evidencia de que aí resi-

Xosé Chao Rego
de o problema percíbese st;guindo o
borrador da Instrucción. Non lle
interesa ó poder que se desdebuxe a
fronteira estricta entre clerecía/laicado. Coa vista fixada eri Europa do
N arte, peculiarmente n~ Igrexa alemana, acusan o excesivo protagonismo dos laicos. Os chamados "asistentes pastarais" -di o documento-,
non responden a ningunha necesidade (... ) Créase unha figura que presenta elementos autenticamente laicais e impropiamente clericais, excesivamente moldeada sobre a forma
do ministerio pastoral dos clérigos".
Quede claro o que di Roma: _" Nas
celebracións litúrxicas cadaquén,
limitándose á súa función, realice só e todo- o que lle corresponde. Non
lles é nunca lícito ós laicos arrogarse
o oficio e a vestimenta do diácono
ou sacerdote". E indica que a todo
laico, mesmo se é "asistente pastoral"
ou estudiante de teoloxía, estalle
prohibida a predicación durante a
celebración da Misa. A causa- está
clara: a eucaristía non pode considerarse unha "concelebración" do
sacerdote cos fieis presentes, e as
expresións "comunidade celebrante"
e "asemblea celebrante", deben ser
evitadas.

Ademais
Un pouco en contradicción co
xesl,lano "deixade que os nen os se
acheguen a min", pontifica: "As~rnir
a nenas coma "monaguillas" queda a
xuízo do bispo, pero ha evitarse se"n
unha xusta causa pastoral.
Tamén se desaconsella a comuñón
baixo as dúas especies e proP.íbese a
comuñón "autoservicio". Non se
admite, nas misas ó ar libre, somhreiros non previstos pala liturxia en caso
de sol ou de chuvia. O espacio sagrado do presbiterio hai que redefinilo,

repoñendo a verxas no canto das
varanda·s. Hai que radicaliza-la separación do clero e dos laicos.
Volve o texto á cuestión ecuménica, pedindo que se evite a expresión
"hospitalidade eucarística", non
colocar, durante a Misa, a ministros
doutras confesións cristiás a carón
dos concelebrantes católicos, nin se
pidan a aqueles bendicióris por parte
dos fieis católicos.

"Non impedias musicam"
Na correcta celebración da santa
Misa, exclúens~ "aplausos e danzas no
interior do edificio sagrado, mesmo
fóra da celebración eucarística. E non
se admita ningún pretexto a favor".

Liturxia
. en grego e latín
significa
obra do pobo

necesidade vital de expresarse con
todo o carpo. Tema este da corporalidade na vida cristiá para o que non
ternos espacio.

O documento de Internet inclúe
unha fotografia coh este pé: "Unha
danza india realizada fronte ó Papa
nunha cerimonia eucarística", e outra

Cando b rei David re~uperou a
Arca da Alian~a, fixo unha procesión
festiva e el mesmo, medio espido,
púxose a danzar diante da .Arca mentres a súa muller Mi col se avergoña-

foto que di: "Sacerdotes con gorras
ba, e encarouse con David: "¡Como
non litúrxicas no Encontro Mundial · se cubriu de gloria hoxe o rei de
da Xuventude. Pero a cuestión non · Isael, espíndose á vista das criadas e
está en que haxa un espectáculo de

dos seus serventes como se espiría un

danza no que o presidente da eucaristía está de espectador e mitra moi
distinta é que o arcebispo . de África

ninguén de ningures!". Micol, filia de
Xaúl, non tivo máis filias en toda súa

do Sur, o anglicano Desmond Tutu,
empuñando báculo e chantando
mitra na cabeza, bailase co resto dos
asistentes. Non

espectáculo serrón

vida. Ese é o perigo: que nos asalte o
complexo de Micol e nos quede
unha Igrexa maniña, infecunda. Hai
que lembrarlle a Roma aquel dita:
"Et non impedias musicam".

_.
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CARTA DE MARIA "MONAGUILLA" A SUA ·NAI,
A IGREXA DE ROMA

Querida Nai,
n u nha nena de 11 anos e acaba de
me di ir miña nai que a algúns de vosted qu viven n Roma non lles gusta a
miíia pr n ia no altar cando axudo
m m n guill na miña parroquia e,
·om, min, • s mil de nena de tódalas
1 arr qui, s d
mund .
mo non o
·nL 'ndí., p rqu ' u estiv ra o n nos na
·atequ · ~ e na mi a infantil, pregunteille
á miñ, nai. Ela e plicoumo á úa maneira, p r qu r que vostedes mo expliqu n mellor. ·

A miña nai díxome que ser muller na
Igrexa é exerce-la hun;úldade. Dime que
algunhas cousas van cambiando, pero que
iso de ser muller e ser en Cristo non é o
mesmo ca ser varón e ser en Cristo. Isto
non llo entendín. Díxome tamén que
cando ela naceu, a avoa. tivo que ir á
Igrexa para p_urificarse, e cando eu nacín,
ela negouse, porque para ela parir~e non
era estar sucia ante Deus, serrón ó con·trario.
Tamén me dixo que non podemos ser
curas as mulleres, porque iso sería deni. grar a Cristo, non como Filio de Deus,
senón como varón que foi.
Miraba a miña nai, que vin que se
entristecía cando me falaba de que as
nlulleres somos obxectos e non suxeitos
eclesiais. Isto tampouco llo entendín. O
que si lle entendín é que as mulleres
sómolas que enchémo-los bancos da
Igrexa; as que transmitimos, como podemos, a fe ós nosos fillos; as que damos.
catequese; as que varrémo-los templos e
as . que botamos esmolas nos cestos.
Tampouco a entendín cando me dixo
que quén sabe se algún día o Espírito

non fale por medio do boicot feminino
nas igrexas e que os templos se convertan
en xigantescas caracolas baleiras ..
A min o que me importaba era saber
·se podía seguir sendo monaguilla na
miña parroquia. Ela deixoumo moi clari- ·
ño "Pois claro, pomba miña. As nais,
anque amamos moito, tamén errainsis. A
Igrexa de Deus é nai en Roma, pero
tamén é nai cada parroquia sinxela.Veña,
cariño, vaite xa á parroquia, porque o
cura espérate hoxe, máis ca nunca, cos
brazos abertos e orgulloso· de que s.exas a
monaguilla da parroquia. Es~ao el, estao a
nosa parroquia e estano tódalas parroquias do mundo, nais tamén coma
Roma" . Miñq. nai deume un bico e. dixo
que .ela era nai da súa igrexa doméstica.
Tampouco o entendín. ¿Explícaruno? Eu
quedei preocupada e non só . por se non
podo ser monaguilla, senón .porque din
na miña parroquia que os curas xa son
todos vellos e no!). hai mozos que queiran. ser curas e que ese si que é un problema gordo.
Feli Alonso (Bilbao)

Parabéns
O Xardín de Infancia Raióla cumpre 30
anos educando nenas e nenas. Nunca foi
unha gardería~ di Rita, a súa actual directora, porque alí nada se garda. Raiola é un
espacio de liberdade finito da xente dec~
diu sacar adiante este proxecto (ver entrevista no nº624) nado dunha iniciativa
parroquül do barrio santiagués do Castiñeiriño, en Santiago -dende os tempos do párroco Vilasó- e continuado poh posteriores directivas de pais, nais e profesoras ata hoxe. Ali, nunha costa verdecente de Lamas de
Aba de, o pé dos rumorosos que lle dan sombra, ofrécense uns valores que cada vez custa máis atopar. Diálogo
e solidariedade sobre todo. É, ademais, un dos poucos lugares deste estraño país no que un neno pode empezar a percibir o mundo en galega, unha fonte que loita contra o río do esquecei:nento que vai asolagando a
nasa lingua d nde pequenos. Parabéns para Raiola. A humildade e o traballo han traer outros 30 anos de esper,mza.
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PARA CONECER:
Clodio González Pérez
ANDAROULER
··········································································:·······································; ....................................................................................................................................................................... .
PO LAS-TER.RAS DE CERVANTES: O PIORNEDO·

"Casa do Sesto" (0 Piornedo)

Alá se foi o verán. O outono é moi
axeitado para admirar como a natureza se prepara para p asar os días fríos·
e chuviosos: o colorido das follas
case martas tórnase nun espectáculo
cromático de gran beleza.
T~ño estado algúns días ó longo de
·tódalas estacións do ano nas terras
dos Aneares e Cervantes, achegando
material etnográfico para os libros
que publicamos Xosé M. González
Reboredo e un servidor en particular sobre os Aneares. E que conste
que as veces que m.áis me gustou esta
terra foi cos cumes dos montes brancas: Lembro que unha vez fomos a
pé case dende Murias de Rao -últi-:ma poboaci_ó n administrativamente
galega- ata Valouta -a primeira leonesa- cunha nevada .impresionante.
Sempre me lembro da nosa aventura
e de _q ue estivemos a piques· de quedar tolleitos co frío entre a neve.
Outra vez, polá semana santa, che- ·
guei ata case o Porto de Aneares.
Digo c_ase, porque diant~ ía a máquina apartando a neve e, de súpeto,
houbo un corremento, tendo que
r~cuar tódolos coches ata a chan que
hai antes de empezar a última subida
do porto, porque en todo o traxec_to

non houbo xeito de virar. A máquin a abrira ata ·Suarbor e, cunha· altura
de xeo dos lados case com o o coch e,
b aixamos ata este última poboación
leonesa (deserta de h abitantes no
inverno), para dirixirnos logo ó
Piorneda. Daquela había máis pallo.zas ca hoxe e tamén estaban mellar
conservadas, das que dúas seguían
habitadas, que deberon ser as derradeiras en Galióa.
A situación actual n<?n é _c ompara. ble en nada coa que coñeceu e plasmou coa súa cámara fotográfica o
lingüista al~mán Walter Ebeling,
entre os anos 1928 e 1933. Para os
que gusten de facer comparacións,
poden adquirir o libro A terra e os
homes, editado ·pola Deputación p~o
vincial, no que se reproducen case
duascentas fotografías, ilustradas con
dous artigas: un d e Ignasi Ros
Fontana e outro de Xosé M.
González Reboredo.
Amigo ou amiga, cando chegue ó
Piorneda faga por non ver as aberra~
cións constructivas e destructivas dos
últimos anos, sex a positivo .e pense
que agora o que importa é loitar por
que non desapareza o pouco .que
queda. Pregunte pola "casa do Ses to "

e imaxín ese como sería o Piorneda
se houbera máis veciños que :fµcesen
o mesmo, que conservasen as construccións vellas. É a única palloza
c or~vertida en museo, pero manténdoa case como cando estaba habitada. Isolina (que n aceu nela) e o seu
home Fuco (que é com o se tamén
chegase a este mundo baixo este
teito de palla, m~a que foi b en
lonxe) , Joitan dende h ai anos pola
súa conservación, coa única axuda
dun euro que cobran a cada visitante.
Non se estrañen, en particular se
van no verán, que lles abra a palloza
un xaponés, e m esmo qu e lles exp~
que algo nunha mestura de galega,
castelán e inglés. É Takan~bu Miura,
·que chegou aquí a pé xa h ai m oitos
anos, logo de descubrir alá na súa
terra natal qu e existían moi lonxe
unh as casas estrañísimas e, cos seus
trebellos de acuarelista ó lombo, apareceu entre as pallo zas e os hórreos .
Adoita facer unh a mostra anual dos
cadros alá na súa terra "do Sol
nacente", pero non pode deixar de
visitar a súa musa, a que o msprra
dende h ai anos: O Piorneda.

e············
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CRONICA

11 SÍNODO EUROPEO DE MULLERES
Este mes de agosto, entre o 5 e o 10, celebrouse en Barcelona o /1 Sínodo Europeo de Mulleres
baixo o lema ATREVERNOS COA DIVERSIDADE-COMPARTIR CULTURAS. Aló démonos cita máis
de 700 mulleres, a '!1aioría europeas, de moi variadas orixes culturais, sociais e económicas que
queremos reinventar, redefinir e renegociar a nasa identidade individual e colectiva.
ROSA. - Agora que o dis, lembro ·o
ceiro día. Dende Europa ternos unha
obradoiro de espiritualidade e violenperspectiva do tema do racismo, pero
cia, c~ntrado na violencia que sofren as
nunca escoitara o análise <lesa realidade
mulleres do leste. Aprendemos como o
dende a perspectiva do terror branco.
viven de mal, a falla de apoios ~urídi
Sempre vimos as outras culturas dende
cos e legais, .. .
nós, sempre fomos os que marcamos a
MARISA P..- Eu aprendín moito
pauta e o canon, e foi duro ver como
das
vivencias do grupo e nos grupos
nos miran .a nós as negras, o corte de
oasis. Como reivindicabamos todas un
significatividade que para elas supón o
espacio propio, os diferentes niveis de
racismo.
feminismo que ali había.
MARISAV- Pois eu botei .de menos
M.AITE.- O concepto de democraá muller musulmana. Cando hai dous
cia participativa que ali se palpaba
anos empezara a preparación do sínocomo algo real: un espacio común de
do, escollíase .Barcelon~ para facelo
como xesto de ach egarse ó sur, ás culturas e mulleres m editerráneas e pensáb se nas musulmanas. No Sínodo convivimos e escoitamos a mulleres das
diferentes igrexas cristiás, as xudías,
pero botei de menos á muller islámica.
Entre as participantes había algunha
Nós nun descanso.
que fora a título persoal, pero comenAli stivemos nove Mulleres Cristiás taban que ó centro musulmán de
Gal gas, facendo presente o noso sentir Barcelona ninguén lles mandara ningunha invitación, e non tiñan noticia
dentro <lesa dive sidade, achegando · a
de ningún intento de achegamento
nosa perspectiva dende un posto inforprevio na preparación do Sínodo.
mativo que mantivemos tódalas xornaParéceme que o xiro ó sur que se predas (pandereteiras incluídas) e chamantendía con este Sínodo quedou un
do a atención sobre o problema que
pouco coxo.
asolou Galiza neste último ano: o
MARISA P.- Pero houbo charlas
participación con protagonismo prodesastre do Prestige. A mediados de
pio. O espacio común de reflexión, a
setembro, na ca a de Fernanda, <liante • moi interesantes. O certo é que· sempre
se trata á muller en xenérico, e mira ti . chamada a humanizarnos, a convivendun café e un puding, Rosa, Tareixa,
canta variedade hai entre nós, e como
cia ... A pesar das diferencias había espaMaite, Fernanda e as <lúas Marisas
cios onde falar, dicir, organizar, atoparnos sabemos comunicar sen necesidade
répasamos o que aquel Sínodo signifidunha lingua común. Unha aperta,
se con outras, grupos abertos, ... Cada
cou. Preguntámonos que fora para
unha ollada, ...· todas tan diferentes e
unha aprende de xeito distinto, e a
cada unha o máis de tacado, o máis sigLembro
ás
que
falavariedade
permitía que todas chegaratodas
tan
iguais
...
nificativo a nivel persoal e as per pectimos ás cousas dende o momento perb an do problema do acoso no traballo
va de futuro que no abrían c vivinos países do Leste, como elas o viven · soal de cada unha . O persoal é o polído n Bar lona.Aquí vos presentamos
de xeito aínda máis indefenso ca nós.
tico, e o político é persoal. Ali víase iso.
algunhas da cou as que aíron na conv r a.
Tamén se vía que todas ternos os mesFalábase dende a vida, buscando o sigRi A. - Víram na cab za tema da
nificativo, indo á persoa. A tódolos
mos problemas, aínda que os vivimos
"branquitude" tal e omo o tratou
con pelesi culturas, ou vestidos diferenniveis: corporal, social, encontro, orgaaqu la p t ra n gra que f; ou o tertes.
nización, .. .

Queremos
continuar o
intercambio coas
mulleres
doutros
horizontes
relixiosos

Mulleres Cristías Galega
ROSA.- Os obradoiros foron agasallos auténticos. A maxia do encontro
tan fondo que se daba en calquera
momento, a moita pluralidade que
·había. Todo isto dános para seguir
facendo camiño xu~tas, en pé de diálogo. Ali falouse, e sería toda unha idea,
de facer algo a nivel do estado español
que se alongue menos no tempo (entre
cada Sínodo hai 8 anos). Esa proposta
resulta moi int<1resante, todo un desafio.
FERNANDA.-A min impresionou. me ver e mo se podían facer as cousas
dun e· o diferente, que hai outro
tala
unha idea diferente do que sigÁ~1-~~- ~~cacia .. O principal era facer
o sas, non medir se se acadaba
a eles. Facer as cousas p
. nte deixen algo na xe te
todo s n ·

sobre o cerebral. Non
bro.
MARISA P.- Unha
tora anglicana fixome pens·ar no feito
autoriz
nos entre nós . Somos dadas a desaut -

cía repetir esquemas
que facían falla figilr
que rompan esquem .
pecto polo que fan
FERNANDA.todo con demasiada
branquitude.
ROSA.-Tamén todo i
outro, o aceptar dándose, ...
MARISA V .- É import
de podernos brindar a posi
ser máis afectivas e menos ce e
dialogar coa mirada, cun
mans, ... como o que se di en
máis que tódalas palabras.
MARISA P.. - Como co c
o, o
movemento, o contacto, fanse t:e ebradonos

os fomos levando os anacos de cerá.ca regalados unhas ás outras, para
construír cada unha no seu . lugar de

s nosas praias que regalamos á xente
na cerimonia de clausura. Hoúbo quen
qu dou sen ela e laiaba non poder
lev: r para a súa terra un pouco de mar
ga ego.
:A.REIXA.- Todo foi moi vivencial,
ro de todo o que pasou, eu quedo co
'a que vimos ás bispas ó que remate
a celebraóóri. O percorrido vital
daquela rabina xudía, da pastora anglicana, abríronme un mundo enorme,
que nunca vira posto na practica.
Mulleres reais, celebrando, .. . Puiden
achegarme a elas, darlles unha aperta e
dárlle-las gracias polo seu atrevemento.
Eclesialmente daban pauta de novidáde.
MARISA V.- Ali estaban tamén
algunha das presbíteras católicas, ordenadas (e excomungadas automaticamente) en agosto do ano pasado.

Impresionoume ver o seu apromo e
idade, a franciscana, xa maior, que vías
claramente que non era ningunha
arroutada, e era presbítera. Cando
comentei que aquel día elas eran as
protagonistas, alguén me dixo que boa
falla lles fa.cía, que o estaban a pasar
moi mal, e que todo o apoio que lle
puideramos dar' era pouco en comparación con todo o que tiveran que
aguantar para poder chegar ali.
ROSA.- Alguén dicía tamén que así
lle pasara a Teresa de Á vila e a tantas
outras, ás que ninguén entendeu ata
moito tempo despois.
MARISA P.. - E lembro tamén ás
mexicanas de Católicas polo Dereito a
Decidir, cunha presencia fortísima,
unha empatía total con elas, pura química. Fixéronme volver a idea de que a
forza ven do Sur. Os carniños son válidos, pero as enerxías veñen sempre do
Sur, de tódolos sures: xeográfico,
vital, .. .
E así seguimos falando de crear algún
tipo de evento <leste estilo, máis sinxelo (e tamén máis económico) a nivel de
Estado ·E spañol, para dar máis continuidade e fluidez ó intercambio ~oas
mulleres doutros horizontes relixiosos.
Seguimos a dar volta ó tema de crear
redes de mulleres que nos enriquezan e
agranden as nosas perspectivas.

-··········
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IN MEMORIAM

Celia Castro Ojea

DE BEN .NACIDO É SER AGRADECIDO
(A D. Domingo G. Sabell)
fermosura dunha música ou unha
paisaxe coma a persoa chea de reviravoltas do home galega doente e o seu
xeito de encara-la enfermidade e a
marte.
D. Domingo sempre aberto e cordial, comprensivo e home da comunidade (Home No':o), persoa magnífica, escoitando unha das miñas primeiras clases de Historia de Galicia, e
ó remate ter a ben dicirme que
¡aprendera moito!. ..
García Sabell, coma Piñeiro, Otero
Pedraio, Risco, puxo a lingua e a cultura galegas ó nivel de Europa.
¡Canto se lle debe a esa xeración de ·
homes cultos, sabedores de varios
idiomas que, nunha longa noite de
pedra, termaron e traballaron para
que as portas das literaturas galegas
non se pecharan á nasa lingua.
Abríron eme os olios cando lin o

teime que, a lingua da aldea, esa lin-

Moito e ben se podería falar das

eu libro Ensaios. A 1 débolle a miña

gua de desfavorecidos valía para

variadas facianas da súa rica persona-

particular "caída do cabalo". Como a

expresa-las máis altas manifestacións

lidade. O moito que lle debemos a el

San Paulo (salvando as distancias) a

da cultura humana, que nela, tanto se

como

min tamén se me abriron os olios e

podía explica-la ardente pintura de

Galaxia. Por hoxe, queda o recordo

recoñecín a realidade de Galicia ó

Van Gogh, coma a requintada e novi-

do seu vulto humano, como gustaba

remata-lo seu traballo Análíse existen-

dosa literatura de James Joyce.

de dicir.

cial do horne galega enfermo no ano 64.

Don Domingo ensinome que o

Na lectura dese revelador libro, deca-

naso idioma val tanto para describir a

integrante

da

xeración

Acougue na paz o home que traballa"au polo país.
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CARTAS DESDE
O POLEIRO

Daniel López Muñoz

LINGUAS POBRES, POBRES LINGUAS

O la de novo, ¿como andades polo
húrnido norte?
Seica esoutro día o espelido do
maquetador -moitos
recordos,
Xurxiño- enganouse e puxo unha
foto cun aqu.el da lingua galega na
parte de Arousa para ilustra-lo que eu
vos contaba da resistencia dalgún país
africano ·ás suxestións, nada armgables, do Amigo Americano.
E veume a cousa de que os trasnos
sempre teñen algo de razón, así que
tivo que ser un sinal. Porque iso suxíreme que o da lingua, no cono sur de
África, é unha ensalada mixta multicolor, por non dicir unha merenda de
nin se sabe.
Estoutro día díxenlle completamente en serio a Tarcicius, un alum!1º obambo, que se preparara· para
darme clases urxentes de Otjibambo.
Tarcicius Shimana é bárbaro: alegre,
intelixente, e fai esas preguntas que
un profesor agradece, porque son
sinal de atención, interese e entendemento. Por suposto é dos negros con
pedigree. Con RH de carbono puro.
Auténtico.

A historia lingüística del é a da
maioría empobrecida desta parte do
continente. N aceu e criou.se nu.nha
choza no norte do país, e mamou a
súa lingua propia, na que aínda vive
mentalmente instalado, unha lingua
Bantú, sonora, con esas combinacións
consonánticas tan redondas: o ng, o
gw, o bw. Foi escolarizado na escala

do Apartheid, a escala para negros,
pero non na súa lingua, serrón en
afrikaans. Por certo, que sobre o do
afrikaans hai certa ignorancia na nosa
terra. U nha vez lin unha crítica a esa
casa ou museo da lingua que o
Concello de Vigo abriu hai un an~:
entre as acusacións que

s~

lle facían

Así que ata os 90 ben entrados,
Tarcisius non tocou o inglés. Pero
daquela veu a liberación do
Apartheid e, entre outras causas, a
satanización do afrikaans, lingua dos
odiosos tempos da segregación, pero
que era a segúnda lingua, a lingua
franca de . tantos coma el. Así que
Tarcisius tivo que adaptarse ó
Pero a historia continúa e,
como tantos outros, acabou
llando nun barco no que

inglés.
tamén
trabarecibía

ordes en galega. Por iso que ese tío é
un fenómeno.
Tarcisius conserva, con todo, a raíz.
E iso é unha riqueza. Eu vexo, curio-

era unha lingua ¡f¡xermánica! !! Pois

samente, moito máis perdidos os
mulatos. Eles foron os capataces no
apartheid. Calaron ata a medula
tódolos prexuízos de ·mesquiña supe-

si. Nada de erro. Si o é, e rabiosa-

rioridade racista. Abandonaron as lin-

mente xermánica, por certo. É o resto

guas primitivas e instaláronse no afrikaans do amo. Aínda hoxe velos, a
algúns deles, na clase, tratando desesperadamente de manter un status

era q.u e ali se consideraba -escrito
entre adrniracións- que o afrikaans

vivo do dutch antigo (flamingoholandés), que trouxeron corisigo
aqueles Boers calvinistas, mesturados
con hugonotes franceses, que foron
colonizando, digamos que contundentemente, esta parte do planeta.

perdido, mirando de esguello os rapaces negros como se espilen e medran,
coma unha árbore, coas raíces vivas.

e · · ···· ···
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Lidia e Valentina

Plurais singulares
Vímonos fixando que na actualidade proliferan en vilas e cidades clubs de todo
tipo: deportivos -clubs de piragüismo, clubs de remo, clubs de sendeirismo,
clubs de fútbol- sociais ... Adoitan ter carteis grandes e mesmo facer publicidade: moitas veces escriben *clube e isto non é correcto. A forma que hai .que
empregar é club, e en plural diremos clubs.
E aquí queriamos chegar, á
forma plural, porque esa
tamén é outra ... Os nomes
que nos veñen de fóra e
que rematan nunha consoante que non é habitual na
nosa · lingua fan o plural
engadindo simplemente -s.
Desta maneira imos ter de
coñac-coñacs, de test-tests, de
frac-fracs, álbum-lbums, sándwich-sándwíchs,
etc:
Fixádevos tamén que estas
dúas últimas palabras teñen
unha párticularidade: levan
acento en singular e consérvano no plural, aínda
que non lles corresponda
palas regras de acentuación . .
Isto do plural évos moi
faciliño, podemos repasalo
nunha patada. Todo. depende de cómo remate o nome
correspondente:
-Cando remata en vocal,
ditongo ou -n engade -s:
casas, camións, leis, reís. E
Ai reis gue lle tiran máis os barrís cás leis.
coidadiño con poñer *lei-

ses ·ou *reís es... Os que
exades das zonas de *camiós ou *camiOis seguide a empregar esas formas na
fala, pero na escrita tecle coidado,.hai que usa-la forma que indica a norma.
-Cando remata en consoante engade -es: rapaces, tractores, mísíles. Pero olio,
aquí hai gato encerrado, porque as agudas de máis dunha sílaba que rematan
en -1, perden este -1 e engaden -is: animal-animais; aval-avais; españ~l-españois;
control-co11trois; barril-barrís. E falando de barrís e aproveitando o tempo no
que tamo , acordádevos daquilo de en setembro e outono bebe o v·iño vello e deixa
o novo e polo día de San Martiño proba o teu· viña...
·
Ó qu iamo , que ... aínda non acabamos coas rematadas en -1, ¡hai que ver que
retor ida on! porque a mono ílaba <leste grupo (mel, mol, sol...) fano plural engadind -es, a úa compostas (aínda que teñan máis síl~bas e sexan
guda ) egu n ta norma, por exemplo para chuchamel, ollomol, parasol a
lución , cl11tchal/leles, ollo111oles, parasoles ...
¡ uff. .. ! ¡a r
qu dou lariño ... ! ¡Abures, queridos lectores!

·············e

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Non se sente o Vello inútil
nin tampouco cabreado
aínda cando recoñece
que é do século pasado.
2. Dous síntomas coma exemplo
sirvan a esta sensación:
nin sabe contar en euros
nin do Internet dá razón.
3. Mediado o século Vinte
todo algo cambiaba:
navidades que agora,
ridículas, non din nada.
4. Na tómbola, ano Cincuenta

un bolígafo vermello
tocoulle; nunca tal vira
pero o invento era xa vello.

5. Unha· gran desilusión: .
meto o boli no meu peto;
coa calor de adolescente
.
o instrumento derreto. ·
6. Cando a xente de Europa - á súa casa volvía
seica mellor có cristal
"duralex", triunfal, traía.
7. E sendo festa rachada
comer pito era o normal,
hoxe insípidos,. pois sonvos
de granxa, non de curral.
8. Talmente nos sucedía
co moi mítico xamón
ata que os cochos de granxa
desfixeron a ilusión.
9. Daquela eu apampaba

co teléfon9; falar
con Madrid só catro horas
nos facían agardar.
1O. Todo era novidade
e o Vello, entusiasmado,
ía tendo señardade
. do tempo por el gozado.
11. Non queda outro remedio
que ir facendo a proba
de vivi-la actualidade
escoitando á xente nova.

