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EDITORIAL DO ORGULLO Ó 
NO X O As eleccións e mailo seu resultado 

quedan nun segundo termo, diante. da importan

cia do seu triste prólogo. A barbarie que segou a 

vida de 200 persoas e feriu a outras 1400 impac

tou nas conciencias de tódolos cidadáns do 

mundo, coa única diferencia na intensidade que 

pode poñer a distancia fisica do lugar dos feítos. 

Este 11-M, ó ser en certa medida un eco daquel 

famoso 11-S, fixo que ata xente tan egocéntrica 

como os americanos se sentisen solidarios coa 

nosa dor. 
A reacción dos cidadáns fÓi, desde logo, exem

plar. Énchenos de orgullo ver a seriedade, a fon
dura, a serenidade e maila solidariedade despre
gad pola poboación. Sen distincións por ideolo-
í, , lugar d r sid ncia, idade ou calquera outro 
rit ri . Na axuda inmediata, nas manifestacións 

d lid ri dad e r xeitamento do terrorismo e 
na n i n ia r forzada da necesidade de loitar 

coma esta. Orgu)lo, 

a titud de perso
m es u , t ·fi n na p líti a súa profesión, pero 
n n h n a n pr i ª!11 nte e a condición de res
p 1 abl ben público. De xente que non é 
apaz d non xogar co sangue inocente de tan

tos morto r volve na desgracia en busca dunha 
mi r~bl rendibilidade electoral. Xa se vira ó 
longo da cam paña un comportament<? 
falto de ética, con reiteradas alusións á presunta 
complicidade dos outros partidos políticos co 
terrorismo: ministros, presidentes dalgunha 
comunidade autónoma e outros altos cargos 
ecundaron perfectamente a campaña de insidias 

desatadas por Aznar. 
Pero ata o momento do atentado poderiamos 

entender que se situaban no límite do tolerable, 
que algún podería considerar dentro do lexíti
mo. Seguir na mesma tesitura despois da masacre 

Segue na páxina 6 

Bea Cedrón Vílar 

O AQUEL SEN TÍTULO 
O que se obtén con violencia, somentes se pode · manter con 

violencia. 
A violencia é o medo ós ideais dos ·demais. 
A Humanidade non se pode liberar da violencia ·máis que por 
medio da non violencia. 
A tarefa á que se enfrontan os devotos da non violencia é moi 

. dificil, mais ningun4 dificultade pode abater os homes que teñen 
fe na súa misión. 

(Mahatma Ghandi) 

A violencia é o último recurso do incompetente (Isaac Asimov) . 
A violencia crea máis problemas sociais dos que resolve. (Martín 
Luther King). 
A violencia é o medo das ideas dos demais e a pouca fe nas pro
pias (Antonio Fraguas, Forges). · 
As antipatías violentas son sempre sospeitosas e revelan unha 
secreta afinidade (William Hazlitt). 
Resulta curioso ver como a medida que as liberdades teóricas 
aumentan, as liberdades prácticas diminúen (Luis Antonio de 
Villena). 
A liberdade significa responsabilidade, por iso a meirande parte 
dos homes lle ten tanto medo (George Bernard Shaw). 
Atópanse moitos homes que falan de liberdade, mais vense moi 
poucos que tiveran consagrado a súa vida, principalmente, a for
zar cadeas (Gustave le Bon). 
Ás veces, lavando as mans, ensuciámo-la conciencia (Allónimo) . 
A estupidez insiste sempre (Albert Camus) . 
A porta mellar pechada é aquela que se pode deixar aberta. 
(Proverbio chino). . 
A máis longa carniñata comeza cun paso. (Proverbio hindú) . 
Nós mesmos sómo-lo noso peor inimigo. Nada pode destruí-la 
Humanidade, agás a Humanidade mesma. (Theilard de 
Chardin). 
Máis cás ideas, ás persoas sepárannos os intereses. (Alexis de 
Tocqueville). 
Humano é equivocarse; de tolos persistir no erro. (Marco Tulio 
Cicerón). 
Resulta máis doado nega-las causas ca decatarse delas (Mariano 
José de Larra). 
A verdade faravos libres (Sagrada Biblia). 



Xabier Blanco 
A CLAVE A Institución ou a Misericordia 

BOA NOVA 
Antón Martínez Aneiros 

O ECO 

AS MULLERES 

. Existe na lgrexa un ha herexía: o rexeitamento da huma

nidade de Xesús. É algo sibilino, agachado, pero efecti

vo. De aí que se poida .admitir que o Xesús da fe ignora 

e rexeita en boa medida o Xesús da historia. 

Pero a vida e os feitos do verdadeiro Xesús poden devol

vernos algo de acougo nestes tempos nos que a fe só 

serve. se é adulta, madura, e pode dar sentido a unha 

existencia insegura pero que nos esixe compromisos. 

Haberá que situarse e meditar ben o de Boff: "canto 

máis humano máis divino". O Xesús da historia fixera 

moi curta a distancia entre o Pai - Nai Deus e as persoas. 

Trouxera a Deus onda nós, ás nasas casas. O maior 

es~ándalo do Xesús histórico consistiu en que por medio 

del transcendía a imaxe dun Deus débil, e isto non o 

podía tolera-la lgrexa que tiña o propósito de.conquis

ta-lo Imperio Romano. · 

O relato de Xoán é dos máis fiables en canto á súa his

toricidade. Unha mull_er condenada polo poder relixioso 

a morrer lapidada. Os ·escribas tiñan atrapado a Xesús. 

Hoxe a muller continúa senda víctima de violencias tan

tas veces amparadas por leis inxustas e discriminatorias. 

Deberiamos aprender primeiro a calar, gardar silencio -

como facía Xesús escribindo no chan- e despois de parar 

co discurso e coas acusacións acercarnos humanamen-

O cuarto evanxeo narra catro idas de Xesús a Xerusalén. O presente te á xente que sofre. "Porque outra lgrexa . é posible". 

texto está situado na segunda, caracterizada por un contexto de peri- Xesús non ensinou a xulgar senón a servir. 

gas e ameazas contra Xesús por parte da elite xudaica de Xerusalén (7, 

2). O grupo d~s seus parentes e amigos fóronse a Xerusalén, á festa das 

tendas, sen El (7, 10) .. De repente1 por sorpresa, "no medio da festa" (7, 

14), Xesús preséntase en Xerus.alén, no medio do templo, e, por enriba, 

ponse a ensinar, desafiando a institución. 

Efectivamente, o conflicto aparece, aínda que agora dun xeito máis 

sutil. Trátase dunha trampa xurídica, legal e relixiosa, que vai poñer a 

. Xesús entre a espada e a parede: ten que se posicionar entre a Lei de 

Moisés e .unha muller que foi collida en adulterio, ten que definirse 

entre a lei ou os excluidos, entre a institución ou a misericordia. 

Xesús, que ve máis alá' de todo dogmatismo, revela coa súa a·ctitude ese 

rostro misericordioso e respectuoso de Deus, que confía nas persoas ata 

o último momento. Xesús revela ó Deus que non condena, senón q~e 

convida á conversión. O Deus que comprende,. acolle e confia na muller 

que está senda excluida pala súa condición de muller (¿onde estaba o 

home adúltero?). Velaí o Deus que opta polo débil e marxinado antes ca 

pala institución do templo e os seus dogmatismos legai~. 

- ··············· 
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APENEIRA 
AS PLANTAS MEDICINAIS poden ser alternativa económica 

no naso agro, tal como prognostica un equipo de investigación do Departamento de 

Producción Vexetal da Politécnica de Lugo despois de avaliar o mercado das milfol

las, a estornudadeira, a cola de cabalo e_ a equinacea ... , plantas moi demandadas 

para a saúde. A producción entre nós é limitada palas malas herbas que hai que pre

vir axeitadamente para non interferir na composición química que as fai útiles ter

apeuticamente. A cooperativa Milhulloá de Palas de Rei está a fabricar aceites, 

oleatos para masaxes, infusións a base de plantas ... Na foto, membros do equipo de 

investigación. 

A AUGA é un ben, por isa en Parla, cidade de Madrid, festexan a súa festa 

local o "Día da Auga". Aquí tamén ternos que denunciar as deficiencias neste servi

cio, que só teñen o 630/o da poboación, pois un millón de galegas non canta coser

vicio público de auga potable, beben de pozos e mananciais particulares. Os 300.000 

pozos, iguas cás fontes esixen un control sanitario que non existe: filtracións de 

zurras ao nivel dunha capa freática, fallos nunha fosa séptica lindante ou os arras

tres de residuos cara a unha vía de auga provocados pala chuvia. A auga é a segun

da fonte d enerxía, o 430/o non produce chuvia ácida nin efecto invernadoiro pero 

as pr sas poden danar a flora e a fauna do contorno. 

Principiamos a primavera coa FESTA DA POESÍA e das 

ÁRBORES que nos axudan a respirar, aquí apostamos por elas. Se reciclam

os ó mes quilo e medio de papel e cartón, salvariamos ao ano 5'5 millóns de árbores; 

con 80 kg de papel reciclados conservamos unha árbore de 15 m de altura e 40 cm 

de ancho e gastamos un 820/o menos de auga e un 620/o de enerxía. Nesta fervenza 

cantamos con Manuel Forcadela: · 

"Dos gregos aprendín que ríos e regatos · 

Son deuses que abandonan por veces os seus pazos 

E gozan con vagar camiños e meandros, 

Regueiros e fervenzas, torrenteiras e saltos. 

Así que non me enganas, oh Miño derrubado 

No límite do inverno, alá no fin de Marzo, 

Que sei que te apresuras, que sei que vas de paso, 

A ollar palas ribeiras, nas árbores dos campos, 

A dádiva de Abril, os galanos de Maio" 

Principiamos o ano cunha fervenza 

musical: A QUENLLA segue a 

sorprendernos co seu compromiso, 

creación e investigación da nasa música 

tradicional no seu último trabal lo: 

SILENCIOS NA MEMORIA, un CD dobre 

con 31 temas da autoría de Manuel 

María, Fiz Vergara, Mini, Mero ... , e can

cións tradicionais ·do seu arquivo. O 

título é a ·evocación dun poema de Mero 

dedicado ao centenario de Alexandre 

Bóveda e aos represaliados na guerra 

civil. BUDIÑO, co seu ZUME DA TERRA 

que comeza con ."NÓS", e a mesma voz 

de Castelao, colabora Xulio Pereira no 

tema "San_tiago-Lisboa". Tamén gozare

mos dos novas discos de Susana 

Seivane, Ouempallou, Berrogüeto, Uxía e 

outros. 



O día 3 cúmprense os 25 ANOS 
DESTES CONCELLOS 
democráticos dos que facemos memoria 

cun alcalde daquela, Xaime Quintanilla, 

de Ferro!. Foi fillo doutro · mandatario da 

República, co mesmo nome, perseguido e 

asasinado no franquismo. Un exemplo de 

que o pobo non perde a memoria e 

agradece a bondade. O pai foi fundador 

da lr.mandade da Fala de Ferro!, do que 

escribe Castelao en Sempre en Ga/iza: "A 

posición doutrinal do naso inesquecible 

Quintanilla -tan bo galega coma bo 

marxista- proba que as aspiracións máx

imas de Galiza caben folgadamente den

tro da ortodoxia socialista e da disciplina 

do gran partido obreiro que fundou Pablo 

Iglesias". A ilustración é de Siro. 

No cabodano da guerra de IRAQ, a xente de ben acugulará as rúas co clamor da 

paz, cando inza a marte: 30.000 civís e 10.000 soldados iraquís martas, polo menos, 

5.000 detidos en condicións inhumanas, sobre todo homes; as r:nulleres -o 600/o

están perdendo dereitos na ocupación americana, pois os xiís impoñen conducta 

fronte ao sentido leigo das leis anteriores a pral da igualdade de xénero. Centos de 

soldados americanos martas, máis de 20 suicidios confirmados e 8.000 feridos, vícti

mas que non existen para Bush nin para os medios de EE.UU. Foi a democracia a 

gran perdedora crebada pala mentira de políticos ruíns (a ONU certificou que non 

había armas de destrucción masiva dende 1994). Na foto, unha xuntanza da 

Coordenadora Galega· pala Paz. 

Alfonso Blanco Torrado 

Na coresma lembramos o ÉXODO 
dos xudeus polo deserto, pero hoxe hai 

outros éxodos, coma· o que fan os máis 

de 200.000 centroamericanos , que non 

teñen papeis, ata EE.UU., pala fronteira 

de México. Só moi poucos acadan o 

Dourado, Río Bravo arriba ... Moitos son 

devoltos ou marren afogados ou atrapa

dos na selva. Os que se camuflan pasan 

a integrar a minoría máis grande: 40 

millóns de latinos censados (o 130/o da 

poboación), asentados nos barrios máis 

- pobres das grandes urbes. Nesta pre

campaña electoral son acosados por 

Bush, pero só un 40/o deles ocupan car

gos fronte ao 170/o dos afroamericanos. 

AS FEIRAS DO QUEIXO comezaron en Arzúa, son a mostra do 

esforzo do sector leiteiro dunha ampla comarca, c;hegando a ser a primeira_ denomi

nación de orixe en vol u me de producción: 2 millóns de kg. Un has 19 empresas e 

moitas explotacións familiares tamén nos concellos limítrofes: 300 en Frades, 509 

no Pino, 414 en Curtis ... Este ano estamos a celebrar os 10 an.os do recoñecemento 

do queixo de tetilla que está a exportarse a EE.UU., Australia ; Xapón, Latinoamérica. 

_ ....... .. .... . 
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alusión á autoría do atentado 
nt . tódolos partidos polí-

ti s tiv r t n d u p nder os actos previstos na 
· mp ña el tor 1, non estiveron á mesma altura as decla
r, ión do re pon ables do goberno. ·E, por su pos to, per
s na s tan falto de ética como o xefe de informativos de 
TVE, Alfredo Urdaci, que non se privou de facer entre
ví tas a personaxes públicos . sobre Carod Rovira ou 
Ibarr txe e poñéndoos en relación coa situación. Iso si, os 
aludidos non tiñan dereito á palabra. E logo a reiteraron 
de noticias e reportaxes sobre o terrorismo de ETA, segu
ramente moi interesantes de por sí, pero absolutamente 
fóra de contexto. O noxo, pois, é a sensación dom.lnante 
a este respecto. 

Sería un exercicio de ciencia ficción tentar explicar os 
resutados electorais na hipótese de que houbese unha 
campaña normal. Ninguén pode saber en qué medida os 
electores mudaron o seu comportamento á vista da odio- . 
sa masacre t.errorista. O rotundo resultado a favor dos 
socialistas non estaba, desde logo, dentro das previsións de 
ningunha enquisa cinco días antes das votacións. O 
aumento da participación favoreceu, sen dúbida, ás candi
datura sociali ta e seguramente Aznar e Rajoy estarán 
lamentando agora o ter centrado a campaña no voto do 
medo ós nacionalismos, identificados abusivamente co 
terrori mo. 

A ituación queda agora moi aberta. Desde logo, o PP 
non ten capacidade de artellar pactos con ninguén, máis 
aló dos canario , para obter unha maioría. E os socialistas 
preci an de múltiple acordo para consolidarse no gober-

no. Curiosamente, a alianza do PSC con ERC en 
Cataluña ven ampliar o colchón da maioría progresista, 
sen contar con que tamén Co!wergencia i Unió se mos
tra aberta a un pacto, mentres Esquerda Unida , o PNV, 
EA e mailo BNG en ningún caso van sumar os seus votos 
ós do PP pero tampouco prestarán un apoio incondicio
nal ós socialistas. 

Ou sexa, que se abre un amplo abano de negociacións, 
pero sempre cos socialistas• como amos da sítuación, sen 
ningún xénero de dúbidas. A eles lles corresponderá un 
dificil papel de normalización da vida política, de supera
ción da crispaóón fomentada polo goberno de Aznar. 

Agora será, xa que logo, o momento de demostrar de 
verdade a outra faciana da .política, unha verdadeira alter
nativa. De contar cos anceios do .pobo, de acabar co des
prezo demostrado ós cidadáns, ós discrepantes, ós mani
festantes. Pero tarp.én será tempo de dar trigo, de darlle á 
xente a ocasión de participar, de ser verdadeiros cidadáns. 

Os galegas ternos diante de nós un dificil reto. A alter
nativa nacionalista resistiu a duras penas á marea do bipar
tidismo desencadeada polos acontecementos. Pero curio
samente os dous deputados nacionalistas ·poden ter nesta . 
situación un péso máis importante do que tiñan antes os 
tres, como deputados da oposición nun grupo mixto des
cafeínado · nunhas Cortes con maioría absoluta. Agora 
queda por diante o reto 'de recompeñer unha alternativa 
de esquerdas ó PP, de cara ás eleccións autonómicas. A 
experiencia das municipais, co rotundo fracaso de Vigo 
non é un bo precedente, pero constitúe un reto. E o novo 
candidato,Anxo Quintana, mostrou na campaña un talan
te que abre paso á esperanza. 

'i 



O PETO DO 
SANTO 

·························Fiiib .. ifá·A·raiñbiirii· ~-------------~ 

Quedan aínda polos camiños da nosa terra aqueles pef-0s 
dos santos, ou tamén das ánimas, que tantas oracións e . 

esrpolas recolleron. Algúns eran ben fermosos, capeliñas ~e 
pedra con retablos que expresaban a piedade do pobo, e 

chamaban .a facer un descans na andaina e pousa-los olios 
con tenrura no santiño ou santiña. Hai un na miña parroquia. 

Di a xente que foron uns curas portugueses os que o 
colocaron hai moitos anos. Está nunha forte pendente 

subindo cara a Castiñeiras. Ás veces detéñome a mira/o, e · 
recoñezo ne/ tantas miradas, tantos olios cansos e 

enloitados, de avoas, nais, tías e dalgún mariñeiro piadoso. 
Alí tleixaban recados e noticias, recomendacións, peticións e 

supoño que algunha bágoa... Ve/aquí, pois, este peto que 
recollerá algunhas novas e comentarios das cousas que van 

pasando na nosa lgrexa. 

Meu santiñ~: hoxe veño contento, pois sei que os colexios relixio
sos dla Galicia fan promesa de fomenta-lo galega. Tardar, tardaron o 
seu. Déronse de canta que moitos rapaces cl).egaban ás aulas falando 
galega e saían co castelán nos beizos. Tal compromiso saíu dunha . 
xuntélnza que ·celebraron a finais d~ febreiro en Santiago, organizada 
pala FEREGA que é a Federación de Relixiosos no Ensino de 
Galicia. Os da Mesa ·Pola Normalización Lingüística levaban tempo 
insistíndolles ós frades e ás monxas que Deus tamén fala galega. Vai 
álgo de friaxe con ·este vento do nordés, e o frío métese nos ósos, meu 
amigo. Tamén me entrou frío no corazón coa nova dese crego abusa
dor de nenas en Madrid. O curioso é que o mandan de vacacións a 
Roma e a meditar a un mosteiro. Eu pensaba nalgúns profesores de 
relixión que sen facer mal ningún son despedidos e que se apañen! 
Tamén aquí na terra saíu unha sentencia que condena a un crego a 
20 anos de cadea por abusos.¡Que causas! Oes, ¿e ti sabes que no · 
Bloque hai cristiáns? ¿e será posible? Eses descridos, comunistas, 
comecregos ... Pois si, como cho canto, que o outro día xuntáronse en 
Compostela e fueron un manifesto. E, pásmate, e hai concelleiros que 
van á misa e son catequistas. E polo medio hai cregos, monxas, fra
des, profesores ... Ondia irnos cheghar. .. Ben, vou indo prá casiña, que 
ha de esta-lo caldo a quentar e esta friaxe tame matando. Un noso pai 
e unha Ave María. A ver se veño prá semana e palicamos un pouqui
ño. 

e············· 
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ENTREVISTA 
, 

CONVERSA CON XAOUIN LORE.NZO, 
TRABALLAN DO POR GALICIA 
A Real Academia Galega decidiu que o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 

sería Xaquín Lorenzo' Fernández, tamén coñecido co hipocorístico de Xocas. Xaquín Lorenzo 
(1907- 1989) foi un etnógrafo, arqueólogo e historiador que dedicou boa parte da súa vida a 

estudiar a cultura m.aterial do naso pobo, tal como figura no título da súa obra máis destacada. 
Os seus trabal/os vense enriquecidos polo fe/to de ser tamén un bo debuxante e fotógrafo. Viviu 

e participou activamente coa xente da Xeración Nós e continuou a súa angueira ata o final da . 
súa vida. Como primeira achega á vida e á obra do Xocas nada mellar que fa/arco naso 

compañeiro Clodio González, que non só o tratou persoalmente senón que tamén é un profundo 
coñecedor da súa obra, tal como queda ref/ectido no libro 

que acaba de publicar na editorial Toxosoutos. 

Clodio Gonzá lez 

Cal foi a principal razón que te 
decidiu a escribir a biografia de 
Xaq uín Lorenzo? 

Eu fon un dos fundadores do 
Museo do Pobo Galega -aínda son 
da Xunta rectora- e Xaquín Lorenzo 
foi o seu presidente. Por esta razón 
trateino ·bastante. Ademais, coñezo 
bastante ben a súa obra e por ISO 

fixen o libro. 
Como o coñeciches? 
No In ti tu to Padre Sarmiento, que 

foi o ucesor e purio do Seminario 
d E tudio Galega . Na posguerra, 
en Galicia , culturalmente, non había 
nada. E vario intel ctuai próximo 
ao franqui 1110 cr aron e te centro. El 
pertenceu a ecci ' n de etnogra:fia e 
ali, no ano 70, oñ cino a el, a 
Antón Fragua , a Bauza Br i ... 

O SEMINARIO DE ESTU- foi un político destacado nm 11101 

DOS GALEGOS 
No Seminario de Estudos 

Galegos coñeceu aos intelectuais 
máis importantes da época . . Que 
supuxo esta institución para el? 

O Seminario estaba no colexio de 
Fonseca, en Santiago. Fundárono en 
1923 varios estudiantes: Bouza Brei, 
Filgueira Valverde e outros . Tamén 
foron membros xente máis vella, 
coma Vicente Risco, Cuevillas, Otero 
Pedrayo, Castelao. É dicir que foi un 
centro que contaba co mellar de 
Galicia. O Seminario estaba divido 
en seccións: historia, xeogra:fia, etno
gra:fia, etc. Realmente foi decisivo na 
súa vida. 

E cando entrou no Seminario? 
Un pouco máis tarde. El non estivo 

na fundación e ingresou cun traballo 
sobre o carro. Empezouno a facer 
cando tiña 18 anos, en Lobeira. En 
Ourense, amosoullo a Cuevillas, que 
lle aconsellou amplialo e ese foi o 
qu~ presentou. Tamén foi director do 
museo etnográfico do propio 
Seminario. 

Cal foi a súa participación no 
movemento galeguista anterior á 
Guerra Civil? 

A súa actuación política desenvól
vese en Ourense, a carón de Risco·, 
P drayo ou Cuevillas. El considerá
ba e fundador do Partido Galeguista. 
Participa nos mitins, aínda que non 

activo. 
Como foi o seu paso pola 

Universidade de Santiago? 
El non foi un gran estudiante uni

versitario. Cursou a carreira case con 
trinta anos, cando xa tiña varios tra
ballos publicados. Ademais tivo pro
blemas e viuse abrigado a marchar da 
Universidade de Santiago para a de 
Zaragoza, porque algún profesor, en 
especial un tal Viñas Mei, un home da 
ultradereita que publicaba ·en Unidad 
-a primeira revista fascista que se edi
tou en Santiago, no ano 33- non ~ .ía 
aprobar nunca. 

Por que botaron a Pedrayo da 
súa cátedra . do Instituto de 
Ourense e puxeron a Xaquín 
Lorenzo e non a outra persoa 
afin ao réxime? 

Penso que porque el non destacaba 
tanto: hai que ter en canta que Otero 
Pedrayo fara deputado e un home 
m01 significado no Partido 
Galeguista. Ademais ISO só durou 
dous anos, porque no ano 41, en 
plena represión fascista, tamén se 
abriu expediente contra Xaquín e a 
unha. morea de persoas máis. 

Por que ere se dedicou á etno
grafia e non a outras ciencias 
sociais? 

El naceu en Ourense, pero pasaba 
os veráns en Lobeira, ·nun medio 
absolutamente rural ao que lle tiña 

u l 
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·Aldegunde Quiñones 
....................................................................... , ....... .. ...................................................................................................................................................................................................... . 

Con Antón Fraguas no Pedrón de Ouro 

moito cariño. Ademais tiña persoas 

moi próXimas que o puideron intere

sar pola etnografía, coma Cuevillas 

ou Risco. De por parte, el tamén se 

dedicou á arqueoloxía. 

LOBEIRA OURENSE EVIGO 

A súa vida esta vencellada a 

tres lugares moi distintos: 

Lobeira, Ourense e Vigo. 

En Ourense naceu. Daquela era a 

típica "capital de provincias", unha 

cidade morta, que vivía do pasado, 

con clases sociais moi marcadas como 

era normal na época. El era de clase 

alta, coma Pedrayo, Cuevillas ou 

Risco. A súa familia vivía sen traba

llar, sobre todo das rendas da 

Arxentina. En Lobeira eran señoritos 

- a súa era a casa dos señoritos do 

Outeiro- cun ambiente estrictamen

te rural, como xa vimos. Pasoulle 

igual ca Otero Pedrayo, que se ache

gou á cultura galega a través do seu 

pazo de Trasalba. E Vigo, onde tiña os 

avós, era todo o contrario de 

Ourense: unh·a cidade industrial que 

recibe inmigrantes. 

Se _houbese que elixir µnha 
obra entre todos os seus traba
llos, cal haberla· que citar? 

A súa obra máis importante foi 
Etnografia: cultura material, no que fai 
un estudio das construccións popula
res_, os oficios coas ferramentas, os 
labores do campo ... Ademais era un 
gran debuxante e fotógrafo e o traba
llo está ilustrado con máis de 300 
láminas . Tamén elaborou un 
Cantigueiro da Baixa Limia, un estudio 
sobre a parroquia de Calvos de 
Randín e de Velle e moitos artigos e 
traballos publicados en xornais e 
revistas, coma o que elaborou sobre a 
capela do Viso, en Lobeira1 na que se 
celebrou a Romaxe do ano 93 . 

Á parte do seu labor intelec
tual, como era o Xocas? 

El foi un home . moi traballador, 

discreto, colaborador. Non lle gustaba 
destacar, sempre se mantén nun 
segundo plano. Tarn.én era moi des- . 
prendido. Por exemplo, pasaba media 
vida facendo debuxos e despois rega
láballos a calquera. Chegou ao extre
mo de vender unha· casa para com
prar un libro e logo regalarllo ao 

Participaba en todas as actividades 
culturais que se facían en Ourense. 
Foi un gran afeccionado á filatelia ... 
Na última etapa da súa vida paso u 
graves problemas económicos que 
sempre levou _cunha gran dignidade. 

Que tipo de relixiosidade pro
fesaba, porque dis no teu libro 
que era moi devoto, por exem
plo, da capela do Viso, en 
Lobeira? 

Xaquín tiña dúas influencias con
tradictorias na súa propia familia: o 
pai, un home republicano, anticleri

cal, que mesmo ti~o . problemas para 
ser enterrado no cemiterio católico 
de San Francisco; a nai, unha muller 
moi relixiosa. Por outra parte, o 
ambiente no que el se movía era moi 
relixioso : todos os homes da 

Xeración N ós -Cuevillas, Pedrayo ou 
Risco, ademais de Castelao ou 
Bóveda- o foron. Eu penso que el era 
un practicante sen máis. Por outra 
parte, foi un dos que promoveu e 
asistiu á misa en galego da Catedral e, 
efectivamente, tivo unha gran devo
ción pola Virxe do Viso. 

Clodio González Pérez 

Museo do Pobo. Unha boa persoa. O libro de Clodio 

o············· 
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HORIZONTE 
UNIVERSAL Loli Martínez de la Ballina 

VINTECATRO ANOS DO ASASINATO DE 
MONSENOR OSCAR ROMERO 

s a11 fÍROS cri tiá11s didan : Gloria 
ei, vive11s /1 01no (a gloria de Deus é o 

lioine que viva). Nós poderiamos concretar 
isto lioxe dicindo: Gloria Dei, vivens 
pauper (a gloria de Deus é o pobre que 
viva)". 

D ste xeito, o 2 de febreiro de 
19 O, remataba Monseñor R omero o 
s u di curso na U niversidade de 
Lovaina, tra ser nomeado doutor 
honoris causa por esta institución. 
Cincuenta días despois era asasinado 
no Salvador por se-la voz dos sen 
voz. 

Mon eñor Romero non cansou 
durante todo o seu prelado de estar 
co máis pobres na súa loita por 
rgue-la cab za nunha sociedade que 

fa ía e fai todo por oprir:hilos. 
A algún d nó a súa marte qué

dan moi 1 nxe, p ro non así a súa 
au . Hai 24 ano do falecemento 

d t mártir univer al pode que e te 
f¡ it a non ¿ a noticia, pero si que 

r moita da inxu tiza 
d nun iaba qu o 

Nos nasos días, case un cuarto de 
século despois, a Igrexa, e nós con 
ela, continuamos a ter un tema pen
dente con Monseñor Romero e cós 
m áis desfavorecidos. O Concilio 
Vaticano II recolle que a .función da 
Igrexa~ é "evanxeliza-los pobres e 
levanta-los oprimidos, para buscar e 

a nosa aposta 
é a liberdade 

dos débiles 

salva-lo que estaba perdido" . Aínda 
que xa sabemos todos que a institu
ción que nos ampara é coñecida por 
acollerse á norm a só cando lle con
vén , a min, pobre cristiá, ocórreseme 
que e te é un bo momento para que 
a no a cur ia atenda moi en serio os 
documentos eclesiais. 

· O pobre, é dicir, o próximo que 

so:fre, non é outro ca Xesucristo cru

cificado, que nos invita a levar á vida 

a súa Palabra e facer, . por fin, unha 

opción sincera polos pobres, de tal 

xeito que a nasa aposta sexa pala 

liberdade e empoderamento dos 

débiles cara a unha vida en comuni

dade e igualdade. 

Esta é quizais a misión máis impor

tante e a máis dificil da Igrexa do 

século XXI: posicionarse claramente 

ó car6n daqueles que máis o necesi

tan. O primeiro paso xa está dado, xa 

que son moitos os que, como 

Romero, loitan cada día cos máis 

pobres. O segredo- confesaba na súa 

intervención en Lovaina - abri- los 

olios e escoita-la realidade do mundo 

que nos rodea, da mesma maneira 

que, segundo se nos explica no 

Éxodo, Moisés soub~ escoita-lo cla

mor do seu pobo e ve-la opresión á 

que este era sometido. 

Despois da receita, só queda esper

tar. 
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CRONICA 
, 

·XA NON MAIS "PISADAS DOS HOMES"! 
LuNs s DE MARZO 2004. FESTA DAS MULLERES 

O luns 8 de marzo celebramos no Local Social de Lesta a nosa festa, ,,a festa das 
mulleres"; unha festa na que· participamos mulleres do Sindicato Labrego Galega. 

Quixem.os ser unhas máis entre as .miles de mulleres que en moitos países do mundo 
enteiro celebrámo-lo Día da Muller. E nós xuntámonos paré) dici-/o que queremos, e· 

dicírnolo unhas a outras ... xuntámonos para fa/ar do que vivimos, do que soñamos ... 
Xuntámonos para dicir con voz ben alta ,,aquí estamos as mulleres. Aquí estamos as 

mulleres da aldea". 

Chegamos a Lesta aí polas 11h-

11h30 da mañá ... , había que deixa-las 

cous.as feitas na casa: deixar muxido, 

prepara-los · nenos e nenas para .a 

escola ... e algunhas ata deixárlle-lo 

xantar feito para os que quedaban ... , 

Outras chegaron despois de comer 

porque "senon na casa non se ama-
- " . nan . 

Maruja, Sara e Herminia déronno

la benvida cun precioso rarTI.iño de 

mimosas e buxo que María preparara 

Hoxe 
as mulleres 

,. 
somos ma1s 

conscientes do·s 
nosos dereitos 

a fin de semana na súa casa. E xa 

pasamos ás presentacións: Pilar, 

Josefa, Maruxa, Consu.elo, Rosa, 

Edita, _Marisol, Nieves, Dorinda ... , e 

. así máis de 30 mulleres de distintas 

parroquias dos concellos de Frades, 

Oroso, Ordes, Trazo e Tordoia. 

impulsar novas enerxías, para animarnos 

e crear mundos novas. E de todo iso 

houbo tamén na posta en común, na· 

que compartimos expenenc1as 

importantes: 

Aprendemos a facer cousas que 

antes non se facían, como conduci-lo 

coche ou o tractor, a cociñar pratos 

diferentes, e impresionámonos ó ve

la capacidade de traballo que témo

las mulleres e o poucci valorado que 

é tantas veces. Hai uns anos, á muller 

que se atrevía a dicir ou á facer cau

sas diferentes criticábana porque non 

estaba "pisada do home". Aínda ·hai 

moitas mulleres ''.pisadas dos homes", 

ata tal punto que moitas situacións de 

maltrato vémolas cáse como nor

mais: Pero nós queremos respecto e 

igualdade de dereitos. Estamos apren

dendo a dici-lo . que pensamos e 

tamén a denuneia-las cousas que non 

nos parecen ben. Como mulleres, 

hoxe, somos máis conscientes dos 

nosos dereitos. 

Melloramos na forma de educar

los nosos fillos e filias, dándolles unha 

formación máis igualitaria, aínda que 

isto está custando pola influencia 

contraria dos da casa ou do home, e 

Seguidamente xuntámonos nunha · aínda tamén de moitas mulleres que 

comunicación por grupos que foi non teñen esta conciencia nova ou, ás 

moi rica. Necesitamos compartir moitas veces tamén, de nós mesmas que non 

das nasas causas para curar feridas, para nos atrevemos a dar certos pasos. 

Gañamos en liberdade. "As mulle

res, se queremos, podemos. E segundo nós 

mesmas loitemos, iremos conseguindo as 

causas." 

Falamos. Falamos con voz propia. 

Falamos con voz de muller. Falamos 

con voz de muller de aldea: voz realista, 

voz cálida, voz tímida por veces, voz de 

resistencia, voz forte e garimosa a un 

tempo, voz calada en ocasións, voz de con

cordia e paciencia, voz que crea risas e bo 

humor, voz dialogante, voz de experiencia 

de séculas, voz de semente, voz de futuro. 

e ··············· 
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UTOPIA 

A vida é a vicia, · · 
e é o máis grande; · 
o que a quita · 
quítao todo . . 

' 1 
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CARTA 

MAREANDO A PERDIZ 
Agora sáleNnos Bush e Blair coa historia de que os informaron mal, ou se equivocaron, os seus servi

cios de espionaxe cando lles dixeron que Sadam tiña armas de· destrucción masiva. 

Aznar xa non o di, porque se filtraron informes do noso s.ervicio de espionaxe nos que se afirmaba que 

non existían tales armas. 

Ternos dereito a preguntármonos ¿como é posible qüe o noso servicio de espionaxe so u bese que no 

Iraq non había as ditas armas e non o soubesen os servicios análogos dos EEUU e do Reino Unido? 

Dende logo, estes últimos, .teñen so~a de estaren moi ben preparados, moito mellor cós españois, pero vaia, 

non é cousa de poñernos a chufar agora, aceptamos que teñen unha eficacia alomenos igual. Se isto é así, e 

parece difícil negalo, ternos que concluír que Bush e Blair estaban realmente informados de que non había 

as famosas armas. 

cord inos tamén que os inspectores da ONU estaban na mesma idea e pediron un tempo máis para 

acab r n d facer unha información completa. 

amén ~ casualidade, os tres tenores das Azores acordaron atacar antes de que os inspectores da ONU 

u traballo. ¿Por que tanta presa? 

n d andrómenas. Cada vez amósase máis claro que o ataque ó Iraq non se produciu porque 

r r d trucción masiva, sen.ón precisamente porque non as tiña. 

p 1 s u s rvicios secretos e antes de que os inspectores da ONU rematasen o seu 

r, d idir n mv sión porque sabían que podían facelo impunemente. 

Santiago, febreiro do 2004 

Agustín Bueno 
.... : ............ ............... ................................................................................................................................. ~ ................ .... ............................................... ~ ........................ .. 
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FALANDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina 

TRANQUILOS TODOS E TODAS! 

Ai oh!, des ta volta o carteiro seica tiña pouca vida que gobernar, que a 
revista chegou máis cedo ca nunca ós nosos fogares ... , e grazas a is to deulle 
tempo a un asiduo lector a comentarnos respecto do último número que de 
Deu~ mandar a anada case nadiña, señores, que seica flor de febreiro non chega ó 
Jruteiro! · 

Pero hoxe non nos 
irnos dedicar ó refra
neiro, serrón que irnos 
abrir un capítulo novo 
nesta sección referente 
ós cambios nas nor
mas ortográficas do 
noso idioma. 

Xa vos adiantamos 
alá á volta do verán 
que a variante están
dar do galega estaba 
sen do revisada. 
Tranquilos todos e 
todas! É unha revi
sión, propia dunha 
lingua que e.stá a con
figurar a súa variante 
culta, e ó mesmo 
te1npo "unificadora", 
porque era hora de 
que as dúas tendencias 
normativas do galega 
( oficialistas e reinte
gracionistas) chegaran 

a un acordo. Pois acordo hóuboo e parece que tamén hai vontade de levalo 
adiante. Nó fómolo deixando ·madurecer un pouquiño, pero van sendo horas 

. de entrar no tema, pois xa a Real Academia publicou o texto das normas 
actualizado e agora irnos resumirvos o que se modificou. Tranquilos de novo: 
non tendes que cambiar os manuais que teñades: gramáticas, normas, diccio
narios ... Non é para tanto, xa veredes que se gardardes a última páxina de 
Irimia dos próximos números, xa o tendes solucionado, pois irnos dedi
car e te espazo a darvos conta destas variacións. 

O nor~1al sería empezar pola orde que presentan as propias normas, pero 
orno xa aíron un par de vocablos terminados en -za e -zo (grazas, espazo) 

qu quizai vo chama en a atención, comezamos por estas cuestións. 
Hai unha rie de palabras que antes remataban -cia ou -cio que agora se 

f: n rematar n - za -zo: diferenza, graza, licenza, perseveranza, pres enza, ser
vizo, terzo e espazo. Tampouco vo a ustedes, estas terminacións xa existían en 
can az o prezo u doenz a. A razón de te cambio é que se deron conta de que 

t ra a evolu ión orr ta da palabra dende o latín cara ó galega. Ata o de 
ag r admitir n a forma castelanizada en -cia nesta palabras, confundidos 

guram nt pola ampla xten ión do seu uso. Rectificar é de sabios! 
pr ' xim día mái . 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Esta sociedade ¿nosa? 
xa nos produce ludibrio, 
é dicir, noxo e escarnio 
e algún que outro calafrío. 

2. "Ludere", en latín, xogar 
pero o ludibrio é o xogo 
cunhas regras que se as cumpro 
igual de rabia afogo. 

3 . Lembro o título dun filme 
que era "Xogos prohibidos"; 
Narciso Y~pes tonadas 
de guitarra; tempos idos. 

4. Un neniño e unha nena 
xogaban no cemiterio 
á guerra mundial e á morte. 
Xogo prohibido, moi serio. 

5. Sintomático semella 
que cando xorde o progreso 
se desata a violencia 
económica e de sexo. 

6. A masacre de Madrid 
non foi nada automático; 
parece unha decisión 
logo dun suposto táctico. 

7. Parece que houbo diálogo 
de Moncloa e Casa Branca 
e montáronnos nun Bus(h) 
en actitude moi "franca". 

8. Xa o dixera o Galileo 
que a dous a .un tempo servir 
leva amolarse os dous amos 
e o criado ... a velas vir. 

9. Ante esta sociedade 
non queda máis solución 
que entrar nela a fondo 
para a reconstrucción. 

10. Non caer na tentación, 
apetecible, por certo, 
de deixar todo a un lado 
e liscar pra: algún deserto. 

11. Talmente así :fixeron 
en Israel os rekabitas. 

· Volveron a ser pastores 
e máis nunca urbanitas. 

12. E ao Goberno de España 
pedímoslle, por favor, 
que en paz deixe tantos líos 

" " e use menos o ascen~or 




