
Ouen é da terra, á terra 
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EDITORIAL Setembro é un mes para estrear: cadernos, 

libros, zapatos de inverno e coleccións de quiosco. Parece ser 

que unha das maneiras de superar ese síndrome posvacacio

nal que se sofre coa volta á rutina é ilusionarse con proxec- . 

tos novas e poñer os olios en referentes renovados. Claro que 

todo isto parece máis doado a nivel persoal, porque a nivel 

internacional o desánimo agrama forte. Botar unha aliada ao 

panorama mundial é desexar atapar unha razón para espe ..... 

ranzarse. Pero tal causa semella imposible: coa traxedia de 

Beslán (Osetia) e o atentado de Iakarta (Indonesia) aumenta

mos unha lista interminable. N un mundo cada vez máis des

controlado os chamamentos á liberdade e á loita contra o 

terrorismo xusti:fican unha "guerra preventiva" que pasa por 

riba dos dereitos, dos principios internacionais básicos e da 

cordura esixida a quen ten o mandato de velar polo ben 

común. Bush, Putin, Blair, Berlusconi, Howard (Primeiro 

Ministro de Australia), Sharon, etc., caras diferentes para un 

mesmo xeito de entender a política. Ningún deles busca vías 

de reflexión e actuación alternativas. O maniqueísmo "bos e 

malos" é moito máis rendible electoralmente e aforra moitas 

explicacións. Como di ironicamente Ignacio Taibo: "Para que 

irnos reflexionar o porqué do terrorismo se xa todos sabemos 

que é causa de Al . Qaeda?". A sabedoría popular afuma que 

"ternos os dirixentes que merecemos". Pero ás veces, a sabe

doría popular tamén se equivoca. Unha gran parte da opi

nión pública mundial é partidaria dun xeito diferente de 

afrontar os conflictos e aporta solucións e visións que, sen 

embargo, non son escoitadas nin tidas en canta, sistematica

mente, polos gobernantes. Quizais cómpre que o esquema 

tradicional de actuación varíe: de pobo que recibe os dicta

m s do líder e acatan as súas decisións a dirixentes que vol

tan a vista cara a sociedade e acollen a súa opinión como 

referente. 
De todos os xeitos, a escuridade do outono asolaga o noso 

optimismo. Como dicía Quevedo: "Y no hallé cosa donde 
pon r lo ojos'. 

·xosé Lois Vílar 

A AQUELA O MODELO GALE-
. GO O informativo das doce facía alusión ás 

declaracións ·de !barra, o presidente de 
Extremadura. Viña dicindo !barra que o funda
mental era saber responder con contundencia á 
pregunta fundamental de se un alentaba en espa
ñol ou transpiraba con aires disgregadores . As 
declaracións estaban relacionadas coas novas pro- . 
postas do Partido Socialista sobre a· reforma dos 
estatutos de autonomía, do . Senado e outras 
lerias. 
- Ten razón o !barra -dixo .o acompañante sobre
poñendo a súa voz ao da locutora que aí~da far
fullaba datos da noticia-. Irnos acabar mal. Que se 
nación, que s.e rexión periférica, que se autono
mía financeira, que se veto no Senado ... unha casa 
de tolos. Non sei que mal ten que todos teñamos 
os mesmos dereitos e deberes e que todos fale
rnos do mesmo xeito. 
- Xa nos estamos achegando a Bilbo, -dixo nun 
intento de non deixar ir a conversa por aqueles 
arrabaldos. 
-Ti tamén es deses? Qué mal ten Bilbao, coma se 
dixo sempre? 
- Ningún, home. Estaba· a ler o que poñía o. 
letreiro. 
En Bilbo/Bilbao pararon e acordaron facer un 
alto para visitar o Gugenheim. Na entrada había 
folletos explicativos, inglés, francés, castelán,. eus
kera, catalán. 
- Señorita, ¿no tienen ustedes un folleto en galle
go? 
A azafata de información disculpouse argumen
tando que se esgotaran e que non' tiñan reposto 
neses intres. 
- Polo caralla lles ían faltar a eles folletos en cata
lán ou en vasco! -besbesellou o máis ousado cun 
aquel de ira contida. 
- E a ti que máis che ten. Cólleo en castelán e 
listo. Non entendo que lle deas tanta importan
cia. 
·_ Diso nada. Se eles o teñen, nós tamén. Por qué 
habemos de ser menos? 
Gustoulles o Gugenheim co seu corpo escama
do, retorta e brillante. Á saída comentaron a satis
facción e por non ser menos falaron tamén do 
alto valor patrimonial da Torre de Hércules e do. 
románico imcomparable do Pórtico da Gloria. 
Ironizaron coa idea de erguer un Gugenheim . 
dous na entrada da ría de Ortigueira. 
- Seguramente que a nós nunca se nos acorrería, 
pero, por qué habíamos de ser menos? 
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XAGG 
"Para os que son tan amigos dos cartas ... " A CLAVE 

O ECO 
. Carmela e Agustín 

O primeiro parágrafo amósasenos coma unha metá

fora impresionante do mundo globaliz'ado, onde 

unha minoría goza de todos os bens da Terra, men

tres. os pobres marren de fame no seu país ou 

marren coas súas esperanzas nas praias do primei

ro mundo. Esta situación está preto de nós. Somos 

capaces de descrubrila? Sentímonos entre os pobres 

ou entre os ricos? Dámonos canta da cantidade de 

"necesidades" que nos creamos, mentres moita 

xente marre de fame? A quen esperamos para que 

nos cante a realidade? As estructuras de poder cada 

vez levan a unha maior desigualdade e inxustiza. 

Queremos non perder a esperanza. Podemos aportar 

algo cada quen de nós para mellorar. 

óue tremenda resulta a reflexión final. "Se a Moisés 

e os profetas non lle fan caso ... ", se a Xesús non lle 

"facemos caso", tampouco llo faremos aos milleiros 

de vivos e mortos que están chamando ás nasas 

portas. 

A parábola do "rico camellón e o ·pobre Lázaro" fai unidade coa anterior, a do Administrador agudo (Le 16, 1-13); ambas son 

exclusivas de Lucas e amba as dúas van dirixidas a~s fariseos "que tan amigos son dos cartas" (Le 16, 14). lsto xa nos pon nos 

encamiña ao centro de intención da parábola: como usaros bens de aquí para acodara felicidade eterna do alén. Este centro é o 

importante e non· debe desviarse a atención por outros vieiras. 

A parábola non pretende consolar aos que sofren aqul na terra coa promesa dunha vida mellar no alén, favorecendo unha espe

cie de resignación fatalista. Non: A parábola non quere fuxir de aquí falando do alén e menos pretende santificar unha situación 

de inxustiza aquí, coa esperanza do mais alá. 

Tampouc;o pretende a parábola facer una descrición real e precisa do inferno e do ceo, para os que emprega as conc~s e 

expresións propias da súa cultura e do seu tempo: "seo de Abrahám", "Hades", "abismo insalvable" pero con certa éO u i f i 
visual e oral. Non, a parábola non quere ensinar nada diso. , ~ ¡::.~o; <Y 

A parábola é una seria advertencia para os ricos que aman os cartas e viven despreocupados, sen corazón para o obr s que ~ ~ 

teñen ao seu carón. A parábola revela cal é o xuízo de Deus sobre esta situación: Deus non está en contra dos ~~s por se re ~ m 
ricos. Pero sí e.stá en contra dos ricos por pechar o seu corazón ante os necesitados. Porque a dureza de corazón P, a ca ra aos f~ 
pobres é dureza de corazón cara a Deus. · ~J//)ADE DE c.,~~~Y 

e ········ ······ 
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A PENEIRA 
A EMIGRACIÓN ILEGAL medra en Marrocos, a renda de España 

multiplícase por 13 comparada coa dese país ó naso sur. Moitos dos que cruzan o 

estreito (sobre 8.000 subsaharianos) veñen d~ rexión máis pobre, Beni Mellal, co 

390/o dos nenas varóns sen escolarizar e que chega nas rapazas ó 690/o . . o 64,50/o da 

súa poboación é analfabeta. No verán os notarios islámicos celebraron 35 casamen

tos diarios de mozas e emigrantes que as sacaron do país. Dos 13.916 casamentos 

do 2002 entre .españois e estranxeiros, 3.111 foron con marroquís, á cabeza hai anos. 

En Galicia hai 1.982 marroquís censados (o 4,40/o dos estranxeiros). Na foto, Jalil 

Jemmah, presidente da ONG Amigos das Víctimas da Inmigración Clandestina, que 

conciencia a poboación sobre esta sangría ilegal. 

O FRANCISCANISMO 
irriga todas as artes. Aí está a obra de 

Otero Pedrayo, que quixo ser amortalla

do co seu hábito, e outros autores do 

seu Oure.nse, que declararon a súa devo

ción polo "Poverello" ou a poesía coa 

sinxeleza do santo de Asís: Ma·nuel 

_ María, Díaz Castro, Crecente Vega ... , 

pero tamén nas artes plásticas, como 

Asorei, Víctor Corral ou ese Cantic del 

Sol do catalán Joan Miró, na foto. 32 

·gravados que rezuman a lírica francisca

na da beleza esencial das causas máis 

sinxelas. A liberdade do pintor chega ao 

seu clímax no xogo de cores. 

O DÍA das MIGRACIÓNS lembramos estes heroes e as súas 

familias, que están erguendo os seus países de orixe coas remesas de cartas. Máis de 

93.000 millóns de dólares no 2003, máis do 250/o do PIB en Xordania, Nicaragua ... Os 

países que máis ingresan son India, México, Filipinas e Marrocos ... , par~ este último, 

a primeira fonte de divisas, por riba do turismo, que axudou a 1,2 millóns decida

dáns a saír da miseria. En Galicia hai 40.286 inmigrantes con autorización de resi

dencia. Estes veciños están a incrementar aquí os ingresos da seguridade social e 

axudando a medrar a pobnación, o 120/o das nais son inmigrantes. Na foto, o local 

(Travesa de Pastoriza, n°4) da Asociación para a PROMOCIÓN SOCIAL E INTERCULTU

RAL. GONDWANA que integran inmigrantes en Santiago dende 2001 e que buscan a 

súa participación na vida cidadá. 

O día 9 ESCOCIA, unha das.nacións.celtas, estrea o seu Parlamento en 

Edimburgo, obra do catalán Enrie Miralles, que finou en xullo do 2000. Pero a súa 

arte continúa. Así vén de ser premiado co FAD de Arquitectura pala seu deseño do 

Campus da Universidade de Vigo, na foto, que· rematou despois da marte a súa dona, 

Benedetta Tagliabue, ao xeito dun souto ou dun poboado de hórreos, atrae a aliada 

dos amantes das formas innovadoras e prodixiosas dun dos xenios da arquitectura 

de hoxe . 

.( 
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os CÁRCERES, cada volta . 

máis masificados pala falla de funciona

rios, celebran a patroa. Dende o verán, 

cincocentos máis, moitos deles estran

xeiros. Pero hai recintos penitenciarios 

inhumanos, coma o de Vigo, con celas 

para 25 presos, sen luz e sen auga. A 

Lama d~ Ourense acobil!a a máis de 

1.200, Teixeiro uns 1.067, Bonxe-: 

Monterroso máis de 400 ... En Bonxe 

p.ublican unha revista mensual, Racento, 

que transmite as vibracións dos reclusos 

a través da súa creatividade e emoción. · 

Na foto, Eva Ariztimuño, unha monxa de 

Euskadi que leva 24 anos traballando 

cos presos no Ecuador. 

A VEN DIMA está a alegrar. as rexións vinícolas do país. Menos da 

metade das 23.000 ha de viñedo pertencen ás denominacións de orixe: Ribeira 

·sacra, Rías Baixas, O Ribeiro, Valdeorras, Monterrei ... Na foto, a colleita de 

Salvaterra do Miño, unha producción r'noito máis abondosa, sobre todo no albari

ño, que chega a dobrar, e agardan superar os 20 mi'llóns de quilos. A busca 

dunha calidade mellar afecta a todos os sectores: consumidores, productores e 

bodegueiros, polo que estreitan as medidas de control no transporte e na garan

tía da orixe. 

o 25 remata o ciclo 
11.A RECUPERACIÓN DA 

HISTORIA DA TERRA DE MESÍA E ORDES" 
coa inauguración dun_ monumento aos mártires de Arxán, na foto, organizado pala 

A?ociación de Amigos da Capela da Nasa Señora de Arxán. Lembran o fusilamento 

de 13 veciños de Mesía palas tropas francesas, soterrados nesta Capela. Este colec

tivo, animado polo irimego Gumersindo Campaña, non só está recuperando a memo

ria tan .mal tratada agora, aproveitan os arquivos parroquiais e potencian a comarca 

na liña do Obradoiro da Historia de Ordes . 

. DEZ ANOS DO 
SIMPOSIO 

PONDALIANO é. unha festa 

na Casa dos V~ciños do Couto

Ponteceso, berce do bardo do 

Rexurdimento. A Asocia.ción Monte 

Branca convócanos (5, 14, 19,26,30 de 

outubro) a este a~hegamento ao autor 

de Oueixumes da·s pinos, pero manteñen 

esta fervenza todo o ano: Nada!, 

Entroi·do, Letras Galegas dedicadas a 

unha ou un escritor vivo, xuntanzas e 

xantares. puntuais a bertas a todos e 

todas as veciñas. Para máis información: 

981714352. 

e············ 
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POUTICA 

A NOVAXUNTA 

Fraga abríndolles a porta da Xunta a Orza e Diz Guedes 

u n qu aso do Prestige fora unha catás-
tr fl ? pr gm t na Alb rte Núñez Feijoo ou a 
X ' M nu 1 Barr iro .. Aquel chapapo'te levou por 
diant a Xo ' Cuíña e a Carlos del Álamo, que lles dei-

arón as cadeiras da Xunta, o que agora lles permite 
er n mesmo vicepresidentes. 

Polo demais, a remodelación do goberno galego ase
mellouse ao xogo das catro esquinas. Desde había 
semanas os xornais viñan anunciando cambios no 
goberno. Nos últimos días os xornais publicaban as súas 
quinielas: ademais da baixa por enfermidade de María 
Xosé Cimadevila, Hernández Cochón estaba en case 
todas as quinielas; Celso Currás e Xaime Pita estaban 
en moitas, e Miras Portugal e Pérez Varela, nas menos. 
Nas quinielas tamén andaban as aspiracións de ascenso 
de Diz Guedes, con diversas variantes, pero sobre todo 
coa vista posta na Consellería de Sanidade. 

Á hora da verdade, Manuel Fraga enfrontouse a un 
auténtico xogo das catro esquinas, bailando os candida
tos . a conselleiros, sobre todo en Sanidade. Á parte de 
Diz Guedes, aspiraba ao posto Ana Sánchez, unha 
e treita colaboradora de Ana Pastor, e finalmente · o 
e collido foi outro home de Madrid, Xosé Manuel 
González, antigo xerente do hospital do Meixoeiro, ao 
qu o familiare da víctimas do aspergillus reclaman 

r p n abilidade . 

1in-txu 

Nas o u tras consellerías, o proceso foi máis sinxelo, 

aínda que os criterios seguido~ ·polo presidente resultan 

un tanto inescrutables. No mesmo día en que se dt:di

caba a dar unha conferencia nun ciclo te?lóxico orga

nizado polo arcebispado de Santiago, Manuel Fraga 

atopou nun mestre, Antonio Santiso, alcalde d~ conce

llo coruñés de Abegondo, o candidato ideal para . a 

Consellería de Agricultura. ¿Será porque nese concello 

funciona un Centro de Investigacións Agrarias? 

Tampouco non resulta moi convincente o ascenso a 

conselleira de Belén Prado, unha directora xeral que se 

fixera famosa pola súa intervención non precisamente 

afortunada no descontrol das oposicións á funcionarios 

da Xunta. 

Os comentaristas políticos coinciden en que os cam-:

_bios son moi do agrado do equipo de Mariano Rajoy 

e o propio Manuel Fraga recoñeceu que consultara con 

· Madrid os nomeamentos. Por iso a· xente de Baltar e 

Cacharro acudiu con menos entusiasmo á festa do 

Monte do Gozo. 

Pero é qu~ as cousas están cambiando. Aínda que un 

non entende como Manuel Fraga, para explicar a súa 

nova candidatura citase. ao terrorismo internacional, ao 

carón do cam~io de goberno en Madrid. Pensará dedi

carse tamén el a combater o eixo do mal? 



O PETO DO ,, 
SANTOANTON 

.................................................... ~,rüb'ifii·A·rambúiú" 

Sen romaxes non me afago 
que son romeiro cumplido. 

¡ Teño de ir ó Santiago 
e ó San Andrés de Teixido ! 

Manuel María 

Tráioche meu santmo, 

un cuneo de bágoas ben

ditas. Verás, hoxe, antes de 

subir fon polo bqsque do 

Coto recollendo bágo

as.¿Sabes de quen? Pois 

do cuco, da cotovía, ·da 

laverca, do melro , do pas

pallás, do corvo ... e tamén 

do señor grilo, e dos 

capóns e do galo 

Federico, e da xata; con 

. pingueiras de carballos e_ 

castiñeiros, e abeneiros, e 

abidueiras e salgueiros. 

Benditas aínda non están, 

pero levareinas mañá á 

Terra Cha onda a VirX:e do 

Monte e o San Alberte de 

Parga, e tamén o San 

Ramón de Vilalba e por 

fin á Santa Isabel en 

Outeiro de Reí ... e ti, que 

eras amigo dos prados e dos ríos, bótalle unha bendición sentida! Que 

son para un bo amigo: o noso Manuel María. E agora, San Antoniño 

déixame sentar, calado, á. túa berra, rezando con este amigo, predica

dor de bondades (silencio, .. . un pouco). Contoume Paco Carballo, . 

frade bo e xeneroso, como o poeta chairego ía onde llo chamaban, 

percorrendo os recunchos ·i:odos da Patria. Lémbroo, emocionado no 

Bienio Irmandiño, defendendo o idioma a "metrallazos". E o ano 

pasado no San Alberte predicando verbas de vida aos irimegos. Este 

sábado irnos ao Santo André, que andou co Señor polo mundo e che

gou á nosa terra, ali faremos memoria deste poeta romeiro, que vai 

agora aos pouquiños, ~ntre a néboa e o sol que sabe . a o u tono, e déi

xanos unha romaxe de ourizos e castiñeiros. Hei verter, Antón, este 

cuneo rnilagreiro, nas augas do pai Miño, no nome de · todos os iri

megos por ver se fai o rnilagre de que en tódalas parroquias desde Tui 

a Ribadeo, recemos xuntos coa lingua de Manuel María, chairego .. . 

E xa che falarei, meu santo, outro día que me achegue, das causas que 

van pas.ando. Hoxe marcho cantando, co corazón enloitado, e mán

dolle un bico a Saleta, compañeira do finado. San Manuel María 

romeiro, coidade de nós. 
e ············ 
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NA SERRA DA CAPELADA: 
ABRENTE DE LOITA E FESTA 

Os de Arzúa recoll en o ramo 

N n vin a ri por ali, nin a Portas; 
p r vin a Luís a Roxelio que xa 
d ixar n d así tir, e volveron. Uns 
por outros, . a í se vai mantendo a 
Romaxe despois de vintesete anos. 

ontei trinta autobuses e paréceme 
que esa é a media dos que adoitan vir 
ano tra ano. Algúns vellos romeiros 
andaban algo pesimistas por esta 
cuestión de números. A miña amiga 
Marga cavilaba máis cualitativa: 
cando todo isto comezou, os máis de 
nó andabamos nos vinte anos e 
agora non hai moitos desa idade. Os 
tempo que corren non che son os 
m smos, replicáballe Pili coa aproba
ción de Helena. Agora son máis de 
f esta que de loita , pensei eu collendo 
o lema qu~ nos presidía. Cuestión de 
ritmo , . terciou Lucía que estrea os 
or .nta: poida que antes nos convo
ara moito tex to con escaso ritmo e 

agora, na grande convocatorias da 
m idade, exa todo ritmo con esca
º t xto. E a í, m ntr e facían tales 

m ntario , taban a pasalo ben, 

preto de min, mozos e mozas, mesmo 
algúns nenas, que, de seguro, garda
rá~ lembranza de todo canto- vían, 

escoitaban e cantaban. 

Foi na serra da Capelada, na serra 

de verdade,. arriba, en pura natureza · 
apenas deturpada palas inevitábeis 
aspas dos muíños de Fenosa. Foi ·ali 
onde, acomodados na terra mol, 
entre violetas silvestres que os do 
lugar chaman "fin das . merendas", 

evitando as bostas da máis natural 
vida das montañas, gozamos da ledi
cia do encontro e celebramos unha 
liturxia minuciosamente preparada. 

Desta vez había navidades no folle
to: tiña poucas follas, e moita xente 
viu niso, compracida, a promesa 
dunha celebración máis curta do 
habitual. E faino, abofé, pero non 

tanto, porque había sorpresas non 
escritas. Nas poucas páxinas que 
pagamos cun euro estaba o texto das 
cancións e as palabras de consagra
ción coas que todos os participantes 

exercemos o sacerdocio universal 
(fixo Xavi de cura?). Por certo, moito 

temas que agradecer a Marica 
Campo e á Quenlla o agasallo dos 
fermosos versos e músicas compostas 
adrede para a nasa celebración: "na 
serra da Capelada cólleme a man e baile
mos . .. ''. Mesmo a rumboía que, coma 
sempre, nos envolveu en danza circu
lar e puxo, desde o mesmo comezo 

da celebración (boa idea), color e 
calor na asemblea, ten xa palabras iri
megas que quedaron convertidas en 
irrenunciábel salmo responsorial, 

xunguidas, claro, á provocación desa 
melodía e dese ritmo que, a dicir de 

Martinho, foi agasallo dos portugue
ses. Moito abrigados. 

O resto do que ali se dixo non 
nolo deron escrito. Foi para escoitar 
nun recitado, moi emotivo e coidado, 

Uns por outros 
a Romaxe 

manténse 
despois de 

· 27 anos 

de voluntarios irimegos que, ,nalgúns 

momentos, non desmerecerían. dun 

profesional: Debo dicir · que móita 

xente comentoume o desagrado que 

sentían de non ter eses textos <liante 

dos olios, pois xa se sabe o que acon

tece: alguen achégase a saudarte e fai

che perder o fío do que estabas a 

escoitar, e, de non ter o guieiro, .xa 

non se pode recuperar. Po_r riba, a 

megafonía non axudou sutJ.ciente
mente. Foi así, entre unhas causas e 



Guieirns da celebración 

· outras, como moitos perderon o 
seguimento dalgún dos testemuños 
de loita e de festa que nos puxeron 
diante da vida de diferentes tipos de 
persoas e que constituíron o corazón 
mesmo da celebración. Poida que 
foran algo longos, pe~o eu percibía 
que os que me a.rrodeaban estaban a 
gozar do que se estaba a dicir, e do 
xeito de o dicir, tanto como eu gocei, 
e foi moito. Parabéns, xa que lago, a 
quen escribiu e a quen interpretou o 
relato . daquela muller cristiá e com
prometida ·na vida política, o daquela 
outra que ti.va que pasar por un hos
pital, o do home da mar coa súa lin
guaxe tan rotunda como expresiva, e, 
finalmente, o que, de xeito moi ori
xinal, constituíu unha lectura do 
evanxeo tal que se estivera a nola 
facer o discípulo Xoán. Parabéns así 

mesm9 aos que buscaron s~mboloxí
as e novas ritos expresivos para facer 
máis activa a nasa participación. 
Pareceume f ermosa · a expresividade 
do canto da paz, o Shalom avenin, 
aínda que a "xent.e do grupo onde eu 
me atopaba tivemos algunha reticen
cia en poñer as mans nas cabezas dos 
outros para nos dar a bendición final. 
Claro que tarnén hai xente coma min 
que ten reticencias absurdas, mesmo 
para bailar. Como lle dixo o toureiro 

Concelebrantes 

ó filósofo Ortega y Gasset, ten que 
haber de todo. 

Non podía faltar unha lembranza 
para os que teñen celebrado connos
co outras romaxes. Paquita tiña no 
corazón unha amiga, algúns dixeron 
polo baixiño outros nomes, pero 
todos sabíamos que, hai un ano, esta
ban en Santa Sabela o Manuel María 
e o Paco de Aguiño, de todos coñe
cidos, que eran merecentes dunha 
lembranza colectiva e da homenaxe 

Dentro 
dun ano 

en Arzúa 

do naso aplauso e . das palabras senti
das que ali se escoitaron. 

Tareixa, Maite, 'dúas Marisas, Pedro, 
Xosé Lois, Sandra, Cristina, Xavier 
son algún dos nomes merecentés do 
naso recoñecemento por tanto traba
llo feíto nesta Romaxe. Antón 
Aneiros soubo arrodearse de xentes. 
das parroquias de San Paulo e das 
Angustias .de Ferrol, de San Xosé 
Obreiro de Narón, do Val e de 

Bernardo G. CendánTere 

Valdoviño que se entregaron para 
que todo saíra ben: desde as roscas 
con que ag·asallaron a nasa chegada 
ata os indicadores oportunos para 
non perdérmonos no_s tortas carniños 
da Capelada. Tamp~uco estiveron 
alleos o Concello de C edeira e os 
membros de Protección Civil e da 
Cruz Vermella. Graciñas. 

O tempo foi razoable para nos dei
xar celebrar e xantar. A im;uce das 
merendas foi, coma sempre, unha d~s 
mellares estampas da nasa festa. Daba 
xenio ver . cada grupo compartindo 

cos outros grupos. Non se multipli
caron pans . e peixes, pero ninguén 
quedou sen algo de empanada. Eu 
estiven a piques de me quedar sen 
leite frito, pero foi mellar así: engor
da e ten colesterol. Despois, alguén 
dispuxo que xa era hora de pechar o 
tenderete e mandou lles á néboa e 
mais á chuvia que cubriran a 
Capelada: xa non puidemos achegar
nos ao saRtuario do San André de 
Lonxe nin ao mirador da Herbeira 
para facer a oración da tardiña, pero 
fómonos · contentos e satisfeitos. 
Dentro du'n ano, en Arzúa. Polo 
moito entusiasmo con que os de ali 
berraban ao escoitar o nome da súa 
terra, segliro que nos agasallarán con 
outra fermosa festa. 

e ··········· 
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XXVII ROMAXE 

QUE TEN A ROMAXE? 

O grupo A Quenlla é parte viva da Romaxe 

Irimia fai r maría por aliza adian

t ' esdc hai xa moitos anos. E ese 

debe r un dos prim iros motivos 

p lo que a Romax se fai especial: 

vamo pr sentando onde somos. 

Cada visita a un lugar diferente une 

a nosas formas de ser e habitar esta 

Terra, descobre ademais a forma en 

que ela se nos mostra e fai que trans

cendamos cada lugar particular. Parte 

do segredo da Romaxe é a sabedoría 

de atoparnos coa Terra. 

Esta Terra faise fértil de seguido e 

dela agrama música como a que nos 

trae A Quenlla, tan inxustamente 

anoni mados no centro da cultura, 

coma merecidamente ovacionados 

nas numerosas periferias do país que 

xermolan sen descanso. Irimia flúe en 

paralelo. 

A Rornaxe lévanos regalado unha 

creativa linguaxe relixiosa que nos 

de ubriu outros modos de achegar

nos á Boa Nova; modo moito máis 

humano e peranzadores cos que 

Moitas das 
mellores cousas 

que tacemos 
os humanos 
seguen 

sen poder 
atoparse 
no mercado, 

son froito 
da gratuidade 

, . 
ma1s 

honrada. 

Pedro F. Pedrouzo Devesa 

mamamos dalgunhas mais sobrepro

tectoras, máis directoras ca parro

qma1s. 

Por iso, cada Romaxe é unha rela

tiva sorpresa, pois buscando o que 

sabemos que encontrare~os, apare

cen partes do mellar de cadaquén. 

· Reflexións agudas, símbolos certei

ros, xestos acolledores, vidas senllei

ras. 

A Capelada tivo todos estes ingre..:. 

dientes, e algúns outros máis que me 

viñeron á cabeza. 

Pená non se oír ben todo o que se 

· dicía, pero parabéns por facer tan ben 

esa unión entre loita e festa, irmás tan 

necesarias como mal avidas. 

Botei en falta aclarar ben, ben, ben 

algúns momentos especiais, pero 

parabéns por facer ~nha celebración 

tan ampla, plural e numerosa. 

A linguaxe brolóxica é tan ~reativa 
como fecunda. O feminino redescú

brenos a todos, homes e· mulleres, 

pois moitas das veces énos tan alleo a 

uns coma ás outras. Redescubrilo 

será unha fermosa angueira. 

Por que Romaxes · como a de 

Allariz marren co día, e outras coma. 

esta rematan tan axiña? 

Non o podo evitar, non me gusta o 

toldo co bar. son un pouco repug- . 

nante, síntoo. 

. Buscádelle un sitio á revista e .. . qué 

ben sería que houbese paneis onde 

explicar hen clariño qué é Irimia: 

fermosos artigas non faltan. 

Por último: parabéns e parabéns, ser 

quen de organizar unha Romaxe 

coma ·esta é de admirar. Moitas das 

mellares causas que facemos os 

humanos seguen sen poder atoparse 

"no mercado, son froito da ·gratuidade 

máis honrada. 



IN MEMORIAM 
, 

A MANUEL MARIA 

Manuel María recitando na Romaxe do ano pasado 

Nove de Setembro. Ano sen graza 
de 2004. Hoxe en Compostela volvi
ches a congregarnos. Ali estabamos 
reunidos, convencidos no patriarca, o 
da voz fonda e envolvente, aquel que 
nomeando as causas lles dá vida. E 
fornas chegando_ coma dispensando 
sosego, paz e algunha verba agarimo
sa, un dicir: cheo de torpezas. Eramos 
moitos e de moitos sitios. Todos con-

. vacados por ti e conciliados ó redor, 
nesta volta, dun gran silencio. Hoxe, 
na mágoa e na tristeza do teu cami
ñar a un ceo cheo de Galicia, a un 
ceo cheo da nasa Terra Cha de orixe. 

Ó chegar vin bágoas estremecidas 
que agachamos nas apertas ós amigos. 
Abrazos aferrados que golpeaban os 
saloucos. E aquel enorme silencio. 
Semellaba, Manuel, o dos outonos da 
Cha inmensa, agrisados no horizon
te. Ninguén marre mentres quede 
del memoria. Sabemos que a túa 
memoria será duradeira, perdurable 

máis alá dos metros dos reloxos e das 
badaladas penduradas dos instantes, 
esas que enchen o aire de vibrantes 
notas graves e que cabalgan os espa
zos lentamente, querendo medir o 
vento; esas que conxelan a atmosfera 
por momentos. 

Non foi bo ano este para as N osas 
Letras! De nós depende facer e~ten
sible a unidimensionalidade do 
tempo, e eu dou fe de lembrar os 
agradecidos intres da nasa marabillo
sa ai;nizade, dos ·poemas que me 
liches, dos xan~;:tres e das viaxes com
partidas, das festas e das cancións, dos 
cafés e dos seráns faladoiros nas tertu
lias inesquecibles de Monforte, · de 
Lugo, . da Coruña, de Outeiro, de 
Castro, daquel Portugal ó que non 
volvemos. 

Por iso relerei os teus libros, segui
rei a cantar os teus poemas. Eses que 
teñen a voz propia agradecida, eses 
que levan por dentro a melodía doce 

- Mero, da Quenlla 

e suave do amor e ·o berro salvaxe 

que segue a reclamar a nasa dignida
de. Seguirei tentando poñer música 
aos teus versos, a eses versos que xa 
teñen música dé seu! Si, Manuel, 
porque os teus poemas levarán por 
sempre a túa música e a carga toda de 
verdade, da autenticidade na palabra 
precisa e oportuna. Non terei máis 
que imaxinar que ti mos les, contun
dentes, co rigor da túa voz pura e sin
cera, como fixeches comigo tantas 
veces! O libro na man e a outra man 
subindo e baixando para marcar o 
ritm o dunha verba estremecida e 
máis outra, combinadas para verter 
un segredo máxico e irrepetible. 
Procurabas pulir os meus seixos, eses 
que obturaban e cegaban a harmonía 
na miña estúpida ignorancia. E facía
lo con ese enorme don da paciencia, 
da vocalización perfecta, " .. . golpe a 
golpe, verso a verso" . Así fixeches que 
.eu amase tanto a poesía. E da túa man 
coñecín outros autores que tamén 
agrandaban o valor e o atractivo desta 
Lingua tantas veces sentenciada. M ais 
sempre en ti houbo esperanza e 
canda ti aprendemos a buscala. 

Por iso hoxe, máis que nunca ~· Hoxe 
que contamos con todo · canto de ti 
sabemos, ternos que botar man da 
tanta esperanza que nos deix as. 
N ecesitámola para seguir crendo que 
andamos o camiño. Necesitamos de 
tanta esperanza e ilusión que ti en 
nós sementaches, para seguir a cons
truírmos a Casa, esa que nunca tive
mos. Si, Manuel M aría de Outeiro da 
Terra Cha, · farémolo; e ... farémolo 
como ti ben dicías: con "sentidiño '.' . 
Farémolo cantando xuntos aquelas, as 

. túas ' verbas primorosas, coas notas 
que eu delas desprendín. Si, home, 
aquelas de que se non canta na Cha 
ninguén,. .. cantará o nos o carro 
facendo un fino asubío que nos 
espante a señardade. 

e·····: ...... . 
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AC 1 UALIDADE Marta Sopeña 

A INCERTIDUME DE NAVEGAR MAR ADENTRO 
Os que coma Marta Sopeña gozaron da amizade de Ramón Sampedro non poden evitar 
ver dun xeito diferente a recente película de Amenábar: Mar adentro. Resulta paradoxal 
que algunha xente se emocione co filme e non o fixese coa r~alidade. Laia Ferrer, pala 

súa banda fálanos da liberdade e a tolerancia -que o propio Ramón propoñía- como 
base para afrontar o debate sobre a eutanasia. 

Javier Bardem na pel de Sampedro 

Nunca ti ven interese por asistir a 

unha strea de cine. Pero o pasado 3 

d setembro non foi así. Era unha 

convocatoria de forza maior. Porque 

non é moi corrente que o cine 

amose parte da vida dun amigo ou 

veciño. Unha chuvia de imaxes, 

entrevi tas e reportaxes mostr~ban o 

rostro de Bardem convertido nun 

retrato fidedigno de Ramón 

Sampedro. Cinco horas de maquilla

xe diario e moitas de estudio de xes

to lograron un mimetismo sorpren

d nte. E alá fun, a unha sala de cine 

calqu ra que á s te da tarde estaba 

h a de p ctador curiosos. Eu 

taba a r ordar cando dous días 

ant da partida no chamara para 

d p dir arr dor dunha bot lla de 

ña d r erva e d mil palabras sen 

reserva ningunha. Fora unha noite 

cun halo de profunda e serena tristu

ra acompañada de moito · humor. 

Empeza a sesión e as imaxes da pan

talla confúndense.cos recordos. Unha 

cama· rodead'1: de vida, de comunica

ción, de cariño; pero tamén de rabia 

contida, de impotencia, de sentimen

tos do máis . fondo navegando . na 

inmensidade do mar do pensamento 

e a razón. E no horizonte, o límite da 

morte. Ramón preparou a súa morte 

tan ben como preparab_a a cotío a 

vida .. Os seus exercicios de memoria· 

de poesías e cálculo mental para non 

adormecer na inercia. A súa vontade 

de ler e escribir para comunicarse e 

expresar reflexións e sentimentos. O 

interese polos problemas da familia, 

.dos veciños, do mundo. Os telexor

nais das tres da tarde a carón de seu 

pai. As conversas con calquera que 

. quixera achegarse ao seu cuarto ou 

por medio do teléfono. Cantas cha

madas cunha more a de amigos! 

Segue a p~lícula e por momentos 

teño a sensación de ver a un resucita

do. Estraña sensación. Durante a 

rodaxe, unha sobriña tivo unha 

impresión semellante cando Bardem 

se ergueu da cadeira de rodas para 

saudala. Quen nos ía dicir que a 

teima perseverante dun individuo, 

polo recoñecemento da súa liberda

de, puidese chegar a ter unha difusión 

tan grande. Dixo Amenáb_ar que ten

tou ser fiel ao espírito de Ramón e 

que, vendo unha entrevista ·na televi

sión, aquel rostro de paz fixo xermo-

lar a idea da película. Estes días moita 

xente fala , discute e toma partido 

sobre a eutanasia. focluso algúns 

veciños que fi.xe~on oídos xordos ao . 

que acontecía durante aqueles anos 

90 e pico e q~e negaron unha ache

ga cando un grupo de familiares e 

amigos convocaron unha conmemo

ración e unha pedra-recordo nas 

Furnas de Xuño. Agora séntense pro-

. tagonistas. E outros amigos que esti

veron ao pé da cama e das demandas 

de Ramón, non queren ver ~ pelícu

la. Pensan que todo é fume e panta-

Ramón preparou 
a súa morte 

tan ben coma 
a súa vida 

lla. A sesión está ·ª piques de rematar. 

A xente érguese das butacas. Poucos 

comentarios. Sinto resoar unhas pala

bras: deGcádenos ser adultos libres 

para decidir por nós mesmos. E neste 

intre, recordo a outra inesquecible 

amiga, Loli, que como Ramón. estivo 

máis de 25 anos inmobilizada. 

Mqrreu a causa da enfermidade á 

mesma idade que Ramón. Ela elixiu 

a seguridade de pasear tranquilamen

te pola praia e non a incertidume de 

navegar mar adentr:o . 



ACIUAUDADE Laia Mestre 

.APRENDER A CHORAR-RINDO 

Quen son eu 
para xulgar 

aos que queren 
vivir? 

A reflexión de Sampedro sintetíza
se nunha pregunta que, na boca de 
Bardem, el mesmo nos formula: 
"Quen son eu para xulgar aos que 
queren vivir?". E, esta, lévanos inevi-· 
tablemente ao seu contrario, que nos 
expón o dilema: e quen son eu para 
xulgar aos que queren morrer? A 
cuestión de fondo é, pois, a toleran
cia, a igualdade e as liberdades de 
opción. Porque es_ta película faise 

dende o respecto cara ªº que fixo 
Sampedro, pero sen facer apoloxía do 
que provoca. _ 

Defende, pois, a liberdade ,de esco
ller e de defender un discurso -non o 
discurso- construído dende a refle
xión. Porque, como nos amosa a pelí
cula, Sampedro decide apearse da 
vida, non lqgo de trinta anos de refle
xión como resposta ao medo, serrón 
da meditación. 

É pois a historia dunha crúa viaxe 
. cara ao final da vida. Unha viaxe que 
levará a Sampedro de volta ao mar, o 
mesmo que lle deu e lle roubou a 
vida:. Un elemento que é, á vez, o seu 
compañeiro máis fiel e o seu inimigo 
máis condenado, ao que visita, sen 
moverse da súa cama, a través dos 
seus soños. 

Atopámonos, pois, cunha viaxe 
chea de dualidades que se entrelazan, 
de personaxes comprendidos e 
incomprendidos, con formas opas.tas 
de afrontar a historia e a decisión de 

Sampedro. Amor e reproche, sarcas
·mo e dozura vanse mesturando e 
ofrecen o xusto equilibro entre bágo
as e sorrisos, entre humor e drama. 
Unha mestura que sorprende. ao 
espectador, que comeza a "chorar 
rindo". 

Baseada na historia real de Rarp.Ón 
Sampedro, un tetrapléxico que 
durante anos loitou para conseguir 
unha morte digna, a película reabre o 
debate social que desencadeou o 
caso, ao estar prohibida a eutanasia en 
España. Un debate que reencontra
mos agora da man de Alejandro 
Amenábar e que presenta a _morte O equipo de Mar adentro durante a rodaxe 

vista desde a vida. 
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CARIA 
Recibimos carta do amigo Vicente Cerdeiriña, .que nos envía, como ten costume, a Folla 

Parroquial que elabora para as súas parroquias de Poio. Tamén nos achega unha 
recomendación bibliográfica que recollemos a continuación. 

CRISTOVO DE COLÓN 

Tal é o título do libro de recente 

aparición de Xosé Espiño Matos, 
párroco de Bandeira, ben documen
tado, defendendo a orixe galega do 
descubridor. Esta é unha teima coa 

que anda a voltas dende os seus anos 
mozos. 

Segundo di, "este home de gran 
carácter, batido por unha vida chea 
d dificultades, cando de · neno 

d 
d 

ri tóbal Gonzalves de Colón que 
h gou a ser Pedro Álvarez poderoso 

outomaior." 

z de Soutomaior, filio 
utornaior, O Bo, casa

r M ia, t n un filio 
Álvar z, qu 

na r n 1432. 
An m ' i tarde, Constanza, no 

1434, apar casada con Xoán 
Gonzalves do Ribeiro, O Mozo. 

le naceron dous filios: Bartolomé 

Digo. 
Arredor dos oito anos de Cristovo, 

o seu pai recoñéceo e noméalle titor 
a Freí Esteban de Soutelo, dominico, 
mestre en Sagrada Teoloxía, dándolle 

ó rapaz o nome de Pedro de 
Soutomaior, quedando dende este 
momento baixo a protección da 
poderosa Casa de Soutormaior. 

Soutomaior, tamén chamado Pedro 
Madruga, e Conde de Camiña, é ben 
coñecida e docume!ltada pola histo
ria. 

A súa posición política en favor de 
Dona. Xoana, e oposición a Isabel, 
para acadar a titularidade do reino de 
Castela; os seus enfrontament.os cos 
reís Isabel e Fernando ... veñen dar en 
que ten que renunciar ao señorío de 
Soutomaior, en favor do seu filio 
Álvaro, prohibíndolle toda actividade 
política, e "por evitar dificultades 
legais, esixiron mi confirmaron a 
necesidade de que D. Pedro cambiase 
de nome", di o autor, vind? este a 
coller o nome e identidade da súa 
nenez: Cristovo Colón. 

_Segue a dicir o autor: "a vida de 
Cristóbal Colón en Castela non foi 
fácil, parece a vida dun fuxido ou 
dun apátrida, ordinariamente lonxe 
da corte e dos Reís". 

Pasados vanos anos, Cristóbal 
Colón, que tiña grandes parentes e 
amigos en Castela e na corte, por ser 
un Soutomaior, preséntalles aos reís 
de Castel~ o seu proxecto: a súa viaxe 
ás Indias. 

O 12 de outubro divisan a primei
ra terra á que Colón bautizou como 
San Salvador. Tal era o nome da súa 
parroquia de Poio. 

Un libro que se le con gusto, que 
ensina e ilustra. 

Vicente Cerdeiriña (Poio) 
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FAI A.NDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina 

VIVA A RUMBOIA NOITE E DÍA!!! 

Ai, ho!, non iamos perder os bos costumes, xa é tradición desde que anda-· 
. mos por aquí pola contraportada desta revistaza que á volta da Romaxe rixu
bemos un pouco sobre a fala dos que nos acollen cada ano. Desta volta .ternos 
moito interese en rematar co da revisión da gramática, que xa cheira!, así que 
non enredaremos, pero queda o tema pendente!, polo de agora só recordarvos 
que o querido Santo André de Teixido foi parar á área mindoniense, alá nó 
nordeste do bloque central. E a xentiña de ali diravos cousas como nosoutros e 
vosoutros, antes e atrais por onte e atrás ... 

En fin, queda dito, xa volveremos ó conto, hoxe irnos retomar o tema onde 
o deixamos o outro día, sabemos que vos portades· ben e ... que habiades de 
estudar xa a lección do número pasado, (que ben pouquiño era!)., Si, entrara
mos nese conxw1to de . palabras coas que ás veces algúns teñen dúbidas para 
clasificar correctamente (adverbios, conxuncións e demais familia), non vos 
preocuped agora por conseguilo, ese non é o obxectivo deste número. O 

Así queda un lago de bailar a Rumboia-. .. 

que si hai é que asimilar que é o que se modificou aí. Xa elüp.inastes do voso 
vocabulario *sen embargo? Non é doado, nin ha saír dun día para outro, pero 
comezade por ter conta de non escribilo. Tamén se eliÍninaba o adverbio 
*entonces, que valía antes ó lado de entón, e que agora esta queda como única 
forma válida. Para a conxunción *anque erripregades aínda que (forma que xa 
u abamos), e para *alomenos, polo menos. 

Non todo foi eliminar, porque tamén debedes saber que son correctas. (pero 
non viñeron para substituír a ningunha outra) os adverbios alén e aquén 
(para indicar lugar); cando levan (de) detrás pasan a ser locucións prepositivas: 
alén de, aquén de: comprei doces moi saborosos aquén e.· alén ·do Miño, un San 
Telmo en Tui e unha cocada en Valenfa! 

D bemos incorporar tamén as preposicións após, sinónimo de despois de, 
s ntouse após del, até, que equivale a ata, que sigue valendo, e as locucións a res
pecto de e canto a, que é o mesmo ca dicir en canto a. 

E b n, par ce que chegamos ao fondo da folla por hoxe, alá nos irnos con 
an Migu liño da uva maduras, moito me tardas, que pouco me duras! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Voz cálida, esmoreceu; 

ton fondo, xa non se escoita 

porque a terra arrefría 

e o poeta deixa a loita . 

2 . Soubo cantar, a friaxe · 

non lle robou a quentura 

e o chairego nunca acouga 

porque non mingüe a lentura. 

3. O lentor do seu alento 

converte a auga en zume 

e a meSJ:I?.a terra zumega 

cando é :filla do lume 

4. Quiquiriquí, canta o galo · 

antes de se abrir o día 

e o cantar do galo chora 

polo seu Manuel María . . 

5. E a voz que sempre resoa 

coma nacida dun pozo 

comunica que do peito 

deita unha fonte de gozo. 

6. Malia a forza da súa fala, 

tempero de terra e ar 

xa o poeta en adiante 

non vai romper a cantar. 

7. Olios profundos, fermosos 

péchanse, e o río Miño 

leva bágoas nas veas 

que farí dó polo camiño. 

8. Anxos de Outeiro de Rei 

van celebrando a novena 

que o seu bardo escribira 

con ledicia e non sen pena. 

9. Á fronte da procesión 

que da Chaira leva a veta 

vai sementando a tenrura 

dunha muller singular: 

Gracias por todo, Saleta. 




