
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escollar Deus. 

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS 
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EDITORIAL POR FIN O 
BANCO DE TERRAS A 
cuestión hai tempo que estaba na mente 
de todo aquel que aínda se faga pregun
tas: por que os poderes públicos actúan 
sobre unha casa en estado semirruinoso 
que constitúe un perigo público en zona 
urbana, pero non fan nada fronte ao 
extendidísimo fenómeno das leiras deixa
das a monte, inzadas de material combus
tible, improdutivas, que nin fan nin deixan 
facer? 

Ter as terras abandonadas, contribuír a 
que non haxa explotacións de · tamaño 
viable, impedir, como xa sucedeu, que 
iniciativas ·agrarias emprendedoras non 
prosperasen por falta de terras produtivas, 
ser, en definitiva, un factor máis que con
tribúe á desertización e esmorecemento 
do medio rural, .non debe saír gratis. 

Outros elementos que avalan esta ini
iativa, longamente agardada, son a súa 

1 tribu i / n á pr vención do lume fores

tal (n n hai n ellor prevención có cultivo 
idado r ndible da terra) e a inciden-

ia na mellara da calidade da produción, 
o que se ve claramente na posibilidade de 
incrementar a alimentación natural do 
gando con máis pastos e forraxe. 

O texto desbota o uso da expropiación 
forzosa. Nada impediría, sen embargo, en 
certos casos especialmente escandalosos e 
con pleno sometemento ~ legalidade, o 
uso da técnica expropiatoria. Pero aínda · 
que non se utilice a expropiación, serrón 
o incentivo positivo, a medida pode supo
ñer unha pequena revolución no agro. 
Mesmo con implicacións sociais, pois 
poderanse xerar pastos de traballo rural, 
facilitando a integración social e laboral e 
contendo ou compensando o éxodo 
migratorio. 

Medio Rural pon a andar o borrador 
do anteproxecto de lei do banco de terras, 
para que o sector poida facer as súas con
tribucións. Esperamos que ninguén enve
lene o debate e se consiga unha norma 
con amplísimo consenso social e parla
m ntario. Polo ben do país. E porque xa 
non nos qu dan moitas oportunidades de 
~ndereitar o rumbo e previr o total nau
fraxio do no o mundo rural . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO NO PAO DO POLEIRO 
TRANSNACIONAIS DA PORTA Antes, as trans-
nacionais eran ·ianquis, coma a Coca Cola e todos andabamos con
tra delas. Estaba chupado .. Elas guindaron as democracias progresis
tas de América Latina ao caldeiro das ignominias. _E todos eramos de 
esquerdas contra os ianquis, incluído El País, diario independiente de la 
mañana. 
Pero agora as empresas transnacionais son de por aquí. E xusto agora 
vai Evo Morales e di que o petróleo de Bolivia é dos bolivianos e 
non de Repsol e que quere socios, non patróns. E a España profun-. 
da e satisfeita, a que estaba agachada detrás das poses progres, a que 
nos anima a todos a vivir por riba das nasas posibilidades, cabréase. 
Incluído El País, que advirte e recrimina de arriba a abaixo aos 
pobres e ignorantes bolivianos, bótalle en cara ao presidente Morales 

·as súas "malas formas" e pon máis ca ·en dúbida a eficacia da medi
da. ·outros aínda peor, suxiren que se corte á axuda ao desenvolve
mento, desenmascarandu a verdadeira natureza que para eses algúns 
ten esa axuda. 
Pero tamén na casa ternos o poleiro i:nontado. As galegas e mesmo 
os galegas temas transnacionais enxebres, transnacionais "da porta". 
Temas unha Pescanova afeita .a seducir os "corazóns" de líderes ter
ceiromundistas, a conquistar poderosas vontades con métodos gale
guísimos. E tamén aquí na terra, na autonomía banano-greleira, 
estaban moi aféitos a aquelas seduccións. O actual éxito de 
Pescanova ten moito que ver con axudas públicas, de todos os gale- · 
gos e galegas, en tempos de crise. Quizais iso debera terse en canta 
antes de entrar na vía da ameaza e a chantaxe, polo menos aquí, na 
"súa" Terra. 
Está ben que se pretenda crear .a máis grand~ planta de rodaballo . do 
mundo. Pero, mira ti que o presi Touriño apunta moi ben e dá onde 
máis doe, isto é, no sentido común: a maior empresa galega, o seu 

· maior recurso de futuro, é o seu medio natural. E Touriñán é un 
contorno de inmenso valor. A nova maioría social - e electoral- non 
está atada por promesas pouco meditadas feítas por outros en pleno 
declive, para nadar contra corrente no medio e medio da terrible 
crise do Prestige. 
Se Pescanova non entende o concepto de desenvolvemento susten
table, que faga un cursiño. Hainos a mareas. 
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A PALABRA 

Xn 15, 9-17 

Coma me amou o Pai, así vos amei eu: 

permanecede no meu amor. Se gardá

de-los meus mandamentos, permane

ceredes no meu amor, coma eu gardei 

os mandamentos de meu Pai, e perma

nezo no seu amor. Díxenvos estas cau

sas, para que a miña alegría estea en 

vós, e a vasa alegría sexa plena. 

Este é o meu mandamento: que vos 

amedes uns a outros coma eu vos 

amei. Ninguén ten amor meirande ca 

este: que un dea a súa vida polos ami

gos. Vós sodes amigos meus, se face

des canto eu vos mando. Xa non vos 

chamo servos, que o servo non sabe o 

que fai o seu señor: a vós trateivos de 

amigos, pois todo o que lle oín a meu 

Pai déivolo a coñecer. Non me esco

llestes vós a min, senón que vos esco

llín eu a vós; e púxenvos para que 

vaiades e levedes froito e o vaso froito 

permaneza; de xeito que todo o que lle 

pidades ó Pai no meu nome, volo con

ceda. Mándovos isto: que vos amedes 

uns a outros. 

Carme Soto 
A .CLAVE 

Permanecede no amor (Xn 15, 9-17) 

Hoxe atopámonos con este fondo pasaxe que sempre nos resulta tan familiar e á vez 

tan c.héo de misterio. Está situado dentro do segundo dos dous discursos de despe

dida que o evanxeo de Xoan nos ofrece no contexto da derradeira cea de Xesús. 

· Estes discursos teñen a función de afondar na identidade de Xesús para preparar os 

seus/suas discípulos/as para afrontar a vida cando el.xa non estea no medio deles e 

delas. Nun momento de gran intimidade Xesús revélalles o manda mento do amor. co 

que sintetiza todo o que el recibiu do Pai (15, 15). Ese mandamento fo~aliza toda a 

experiencia vivida co mestre nos tempos de .itinerancia por Palestina e plenifica o 

camiño de achegamento a súa persoa que se fora progre~ivamente manifestando 

dende o comenzo da súa predicación (15, 10-11). 

A co~unidade que escoita este evanxeo séntese identificada con estas palabras de 

Xesús pois ven de ser expulsada da sinagoga (16,2) e está á procura de deseñar a súa 

identidade coma grupo. O Espirito vai ser a partir de agora a súa guía e mestre (14, 

15-31) e cada un nos membros da comunidade debe manterse un.ido a Xesús coma 

único Señor (5, 1-8). 

Xesús chámalles aquí amigos o que está a indicar un tipo de organización non xerár

quica senón horizontal da .comunidade. O único que elixe é Xesús (15, 16), os demais 

son convocados a estar ao seu lado e compartir a súa intimidade (15, 11), e dende o 

amor dar froito na fe (15, 16) 

No amor centrarase a vida da comunidade (15, 17) coa mesma fondura que brotou 

do xesto de Xesús cando na cea se axeonllou para lavarlles os pés (13, 4-5) . 

e················ 
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No "Día de África", le.mbramos 

MOZAMBIQUE, que loita 

pola cancelación da débeda externa que 

non pode pagar sen afundir os servizos 

de saúde, educación, etc. Máis de 

200.000 nenas marren ao ano antes dos 

5 anos e dous terzos non teñen auga 

potable. E talamos dun país con xenero

sidade probada: moitos dos 250.000 

orfos da guerra foron acollidos polos 

veciños, decididos a curar as feridas da 

guerra, despoi.s dunha descolonización 

violenta que deixou o país desfeito. A 

metade dos nenas-soldados (uns 850) 

están retornando con axuda á vida 

familiar. Na foto, a líder Gra\:a 

Machel. 
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Os 85.000 veciños de concellos lindantes de Asturias (Eo-Navia), Castela (As 

Portelas), León (O Bierzo), e máis lonxe, Extremadura (Val do Ellas), dende que gale

gas o col·onizaron na Rec~nql,!ista, celebran a FESTA DA NOSA 
LINGUA. Dende hai s-anos pode escollerse o galega nalgunha aula no Bierzo, .· 

xa son 770 alumnos e alumnas. Hai tamén institucións con 25 anos de reivindicación 

da identidade, como a Escala de Gaitas de· Vilafranca. 

En xullo Rabat vai xuntar un congreso contra a pobreza. O sur está aí. 

MARROCOS son os 3.411 residentes en Gafiza, e empresas como Fadesa, 

que aproveitan os recursos para medrar en beneficios, e urbanizan Sa'idia para turis

mo. As ONG denuncian a violación de dereitos na expulsión de menores inmigrantes 

cara ao futuro máis escuro. Os que non, retornan ao fogar, e agardan ata 3 anos 

outra oportunidade para cruzar o estre.ito, coma estes 2 fillos afogados con ou.tros 

O 2° domingo de maio foi ·O 

CURRO na Valga do Baixo Miño. 

Xa no 1° e 2° de xuño irnos ir ao ence

rro, rapado e marcado dos cabalas en 

Torroña e Mougas. En xullo; o 1 e o 3, 

rapa das bestas de Sabucedo-A Estrada, 

na que participan 600 cabal os en 14 

greas, ofrecidas a San Lourenzo, patrón 

da parroquia, dende hai 5 séculas ... 16 nunha pateira, empurrados por mafias que gañan máis con este tráfico ca coas 

drogas. Eran de Beni Mellal, lugar con 300.000 habitantes, o 380/o menos de 15 anos, 

sen escala, nun país amordazado por unha monarquía que amasou miles de millóns 

de dólares, pazos e luxo. 

CHINA MIÑA DOR é .o filme de Óai Sijie, perseguido no seu país. 

Vive en París pqlo seu compromiso contra a substitución do partido único polo capi

talismo que une poder e cartas a prol da minoría prepotente que amaña o poder 

xudicial machucando a liberdade dos cidadáns. É un mercado en crecemento a costa 

da emigración rural ás éidades: 8 millóns/ano, qüe crea tensións e demanda de tra

ballo, con salarios baixos (150 millóns xa abandonaron o campo). 17 cidades de 1 

millón subiron en 15 anos a 156, todas na costa. Non abonda cunha industrializa

ción ancorada ao capitalismo. ·o líder Hu Jintao busca outra xestión para as reiv.indi-

cacións rurais que marcaron a historia: 900 millóns de labregos (2 terzos) dun xi gan

te de 1300, 5ª .Parte da humanidade. 



Alfonso Blanco Torrado 
............................................................ ..................................................... : ............................................................................ .............. ............................................................................. .. 

A ADOPCIÓN DE 
NENOS é un sinal da xenerosida

de de moitas mulleres e homes, solteiros 

· . ou parellas. Se no 1997 foron 43, no 

20Ü5 forori adoptados 291, a metade 

chineses (137), moitos de Etiopía (62), 

· Colombia.Rusia, de España (21). Para 

agoptar un galega, só 53, cómpren 6 

anos ... O filme francés Ha/y Lo/a, de 

Bertrand Tavernier, baseado na novela 

da súa filla Ti.ffany, transmite o drama 

dunha parella que vai a Camboia (na 

foto), para ad.optar unha nena . . O mundo 

sórdido dos orfanatos e os atrancos sen 

fin dos pais adopt~dores. 

Nas TERRAS DE LEMOS, Chantada, Ouiroga ... hai máis pensionistas 

ca activos. A lindante comarca do Barco dende. o 96 perdeu 3.332 habitantes. O 

emprego é o 300/o menos cá media europea, e é a lousa a que marca a súa economía 

precaria. "En W anos desaparecerori a metade das explotacións gandeiras. Hai conce

llos con moito peso forestal: o 900/o en Quiroga e o 750/o noutros, o 17,90/o en viñe

dos. ·Amigos do Patrimonio de Lemos non paran: animados polo .crego César Carnero, 

na foto, traballan .reivindicando itinerarios para a conservación e coñecemento da 

zona, e loitando pola normativización e democratización dos nomes das rúas. Os 

achados son rexistrados no anuario Lemavos. 

O BANCO DE 
TERRAS é un obxectivo que pode 

(!rrequentar o sector, pois o 180/o da 

superficie sostén o 600/o das vacas, men

tres moitas comarcas están despoboadas 

e dependen só de producións como a 

forestal, que empobrecen os recursos. 

Cómpre buscar unha complementarieda

de e loitar pola fixación de poboación 

dos labregos máis novos, que queren ir 

adiante. En 20 anos pasouse de 361.000 

a 102.000 explotacións. Só dedicamos 

un 1 O/o a cultivos ecolóxicos, mentres 

que en Francia e Alem_aña superan o 
100/o. O Concello de Sober brinda o 1 º 

banco con 4 ha por 6 anos mínimo. A 

Xunta quere mover 100.000 ha abando

nadas co Bantegal. 

SWING (2004) é un filme de Tony 

Gatlif, un xitano de Alxeria, na foto. 

Pasou a adolescencia en Francia no que 

chamaban "reformatorios", cunha infan

cia conflitiva na rúa. Leva anos descu

brindo no cine, os retallos que definen 

esta etnia: ansia de liberdade, amor á 

música, fidelidade ás orixes ... Un filme 

antirracista no que conviven músicos 

calós, árabes e xudeus, sen esquecer que 

500.000 xitanos morreron nos campos 

nazis. En Gal iza hai 9·.000 censados •. un 

terzo vivindo nas peores condicións en 

chabolas. O 600/o vive nas cidades, -sobre 

todo na Coruña. No Carqueixo de Lugo 

viven 40 familias, o que supón máis de 

200 membros. 

A peaxe de RANDE e a Barcala vai desaparecer, despois de moitos anos de 

loita da Plataforma Antipeaxe por unha vía libre e a construción doutra ponte. Nos 

seus 25 anos deu ·paso a 230 millóns de coches, hoxe· 50.300, cinco veces máis ca no 

1981. A obra está máis que amortizada: só no 2005 foron 14 millóns de euros de 

peaxes no tramo O Morrazo-Vigo e 4o no de Vigo-Pontevedra. Costara 22 millóns de 

euros. 

e ··· ··· ········ ··· 
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ESTATUTO 

~.ata ~.a, no-f<L 
~~noi-4 
VOTA O ESTATUTO 

Segundo algún expresidente dunha comunidade autó

noma, cando vai pola rúa a xente non lle fai ningunha 

pregunta nin comentario sobre a reforma do estatuto de 

autonomía. E seguramente di a verdade. Os galegos recor

damos que a maioría dos nosos veciños tampouco consi

deraron necesario desprazarse ás urnas en decembro do · 

1980 para opinar sob~e o Estatuto de Autonomía de 

Galicia. 

En realidade o debate sobre a reforma estatutaria ocu

pou as primeiras páxinas dos periódicos en función da 

polémica política, coas denuncias alarmist~s sobre os peri

gos que segundo o Partido Popular supón esa revisión 

para a integridade de España. E niso segue un sector da 

opinión que ten como máximo ideal o nacionalismo pro

pio e condena radicalmente tódolos demais. 

A í en Cataluña dentro do PP puxeron na picota a 

Piqu ', por non considerar réprobos aos defensores da 

reforma estatutaria. Mentres recuperan a Alejo Vidal 

Quadras, que no seu día mandaran ao exilio dourado do 

Parlamento Europeo, pola súa idea centralista da política. 

Desde hai varias semanas, no. Parlamento Galego sucé

dense as comparecencias de representantes das máis varia

das . institucións,_ in".itadas polos tres gr~pos políticos para 

achegar as súas ideas de cara a elaboración dun pro~ecto 

de reforma do noso estatuto. E mesmo algún m~dio 

informativo publicou un informe no que se. salientaba · 

que unha parte importante do texto vixente xa esgotou a 

súa virtualidade ou quedou superada polo devir das insti-. 

tucións e das leis, nomeadamente pola construción da 

Unión Europea. 

desde algúns sectores. 
·se critican cal quera 

, . 
avance m1n1mo 

no recoñecemento 
das nosas realidades 

e dereitos 

Mentres tanto vemos_, abraiados, como . desde algúns 
sectores se critican calquera avance mínimo no recoñece

mento das nosas realidades e dereitos. Como os que escri
ben nos xornais denunciando que nalgúns colexios de 

preescolar se vaia impartir ensino monolingüe en galego. 
E un pregúntase . como se está cumprindo a legalidade 
vixente que prevé que os nenos que se incorporan ao sis

tema docente deben ser escolarizados inicialmente na súa 
lingua materna. Cantos nenos galego-falantes son atendi

dos deste xeito, sobre todo nas cidades? E, seguindo co 

mesmo tema, en cantos centros oficiais se atende en ,gale
go aos . cidadáns que acoden a demandar un servizo? E iso 

· aínda que ao mellor todos os rótulos estean escritos no 
noso idioma. 

A defensa _do galego, o· reforzamento dos nosos derei

tos como pobo, a defensa de sectores produtivos . tan sen
sibles como o láéteo e gandeiro ou pesqueiro ·ben mere

cen a nosa atención. A listaxe de competencias exclusivas 
definidas· no noso estatuto estase quedando raquítico, 

invadido pola lexislac1.ón estatal e europea. 



o ·PETODO ~ 
SANTOANTON ............................................ Rubeii .. Arambúru·· 

Fomos de excurs10n a Fisterra e quedei 
parvo, na rec.ta da Anchoa non fan máis que 
medrar edificios como medran os nabos. 
Aquilo vaise asemellando ao Mediterráneo . . 
Contáronme uns paisanos que os comprado
res son. todos de Madrid, pois venden ós pisos 
a 35 millóns e non están para a economía da xente do fin do mundo. 
sto da construción vai ser o problema máis serio en moitos anos. Seica 
Galiza é onde máis cemento consumimos de toda España. Tamén 
debe ser onde máis droga se descarga, que colleron . uns rapaces que 
ían facer negocio na praia do Rostro, e xa lles viña de familia. O máis 
triste foi mirar ó Ancoradoiro, ·aló en Louro, ~nde fixeramos aquela 
Romaxe de Ancorar no futuro. Daquel fermoso e gran piñeiral· quedou 
só unha ringleira de árbores onda a estrada, o resto levouno o lume. 
Non me estrañarí~ que en pouco tempo comecen a medrar edificios 

. se non lle botan pesticida a algúns concellos. Din que a paisaxe é un 
espello onde mirarnos, pois irnos listos! Os cartas róeno todo, empe
zando polos corazóns. 

Nun descoido poñémonos 
no verán, e veñen as asemble
as de catequistas, de familias, 
convivencias, cursiños ... 
Acórdome dun frade dos teus 
que organizou un cursiño 
moi ser!Ó sob.re liturxia para 
os colaboradores da parro
quia. Estivo toda unha mañá 
insistindo na importancia das 
normas, dos símbolos, das 
cores dos ornamentos ... Pola 
tarde tocoulle dicir a rrlisa e, 
cando chegou á sancristía, os 
monagos, moi aprendi~os, 

preguntáronlle para coller a 
casulla: que cor toca hoxe, 
padre? O bo do frade contes
tou todo cheo: calquera filli
ños, o · que máis vos guste! Tal 

como a vida, así somos, non che parece? O mesmo pasa cos ladrillos, 
moita norma, e logo nacen onde querén. 

Cantaron os nenas os Maios, que son moi critic_óns.Velaí unha can
tiga que recolleu D. Ramón Cabanillas pola zona de Fisterra, que che 
agas.allo neste maio florido: 

O Cristo de Finisterre 
ten unha pistola de ouro 

para meter medo ós do Son 
por riba de Monte Lauro 

Sabe Deus o que fixeron os do Son. Ao mellar unha urbanización. 

e······· ········ 
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·uN ACHEGAMENTO. AO LADO. HUMANO DE 
LUGRIS FREIRE 
CONCERSA CON MANUEL LUGRÍS RODRÍGUEZ, NETO DE LUGRÍS FREIRE 

Manuel Lugrís e Antón Laxe durante a entrevista 

Manolo, cal foi a túa relación 
con Manuel Lugrís Freire (Sada 
1863-A Coruña 1940)? Como 

· era o teu avó? 
Eu non cheguei a coñecelo, nacín 

dous meses despois de qu~ el 
morrera. No seo da familia escoitei 
moitas causas sobre o seu carácter 
persoal. Dicíase que era un home 
que cando falaba enchía todo, 
empregando un verbo potente e 
baril. Tamén parece ser que non 
refugaba o enfrontamento, e incluso 
alporizábase, ante situacións inxus
tas que non ían coa súa forma de 
pensar. El o que defendía era todo 
aquilo que tiña que ver coa digni
dade de Galicia e das súas xentes. 

Ben novo, Lugrís Freire, 
comeza a traballar no concello 

de Oleiros, e ao pouco de cum
prir os vinte ~nos marcha a 
Cuba. Como foi o seu paso. 
pola emigración? 

O ~~u paso foi singular. Ama.is de 
traballar en distintas empresas·, cola
borou activamente con escritos en 
El Eco de Galícia, fundou, xunto ao 
ortegano Armada Teixeiro, A Gaita 
Gallega, primeira revista mensual de 
América, que vai escrita integra- · 
mente en galega, escribiu o seu pri
meiro libro de poesía Soidades e 
algunha peza teatral, foi directivo en 
diversas sociedades ... 

Curros Enríquez en certos 
comentarios dicía que era un home 
curiosísimo, únha persoa que che
gara a Cuba e que falaba con todo o 
mundo en galega dun xeito siste
mático. Era a única lingua que 

etnpregaba con todo aquel que fose 
gal ego. 

·. O · teu avó asemella que 
encarnou en si todos os valOres 
e obxectivos do Rexurdimento: 
reivindicación da lingua, loita 
pola dignifkación do idioma, 
do p~ís e das súas xentes ... 
· Lugrís Freire é un personaxe fun

damental do paso do rexionalismo 
ao nacionalismo, que comezara co 
proceso . de autodefinición de 
Galicia con Antolín Faraldo e o 
provincialismo. Unha vez que o 
re:Xionalismo comeza a progresar, 
vai coller as esencias autóctonas e 
traducilas en arelas de acadar causas 
concretas . É dicir, da teorización 
rexionalista pásaas ao pragmatismo 
nacionalista. 

Tras a súa chegada de Cuba, 
Lugrís instálase na Coruña e 
comeza a relacionarse coa 
xente da Cova Céltica. Anos 
máis tarde implicarase nas 
Irmandades da. Fala, no · 
Seminario de Estudos Galegos, 
na Real Academia Galega ... 
Participa en todos os proxectos 

. galéguistas importante·s. 
El era un- persoeiro político. Mais 

isto quedaba de lado moitas veces, 
porque era necesario atender a 
todas as parcelas culturais e reivindi
cativas. Para isa botou man desinte-:
resadamente de todos os recursos 
dos que podía dispar, a escrita, a 
pala~ra e a participación en todo 
aquel asociacionismo animador da 
causa galeguista. 



Persoa- inqueda e preocupada 
polo país e as súas xentes, 

Lugrís Fre_ire participa, desde o 
primeiro momento, ·. en mitins 

agrarios, na creación de orga
nizacións . políticas·· e sindicais 

como Liga · Gallega, Solidaridad 

Gallega, O.R.G.A., Partido 
Galeguista, · Asociación de 

Auxiliares dos Dependentes de 
Comercio da Coruña ... 

O meu avó tivo algunha activida-

9.e sindicalista en Cuba, mais xa aquí 

funda Solidaridad Gallega que era 

unha copia de Solidaridad Catalana. · 

Non era propiamente un sindicato, 

serrón un movemento de tipo 

social, incluso político, que trataría 

co paso do tempo tomar parte da 

N ovo procedía de Solidaridad 
Gallega. 

A preocupación do meu avó foi 
Galic~a, o idioma e as condicións de 
vida do_s galegas · máis . desfavoreci
dos e· isto fixo que fose unha persoa 
con bastante influencia no move
mento nac'ionalista que estaba a· 

Lugrís Freire é 

Antón Laxe 

Como viviu os seus últimos 
anos da vida, xa feble e vendo 
como caian os proxectos nos 
que tanto tempo investira, 
como o Estatuto no que ·xunto 
a Alexandre Bóveda. elaboraría 
a redacción. final, ou como os 
seus compañeiros eran asesina-

un personaxe fundamental 
do paso do· rexionalismo 

ao nacionalismo 

política. Aquí en Gilicia non tivo nacer, sobre todo na cidade da dos ou obrigados a_ fuxir ao 
moito éxito nesta parcela; en Coruña. Unha cidade moi proleta- exilio. 
Cataluña si, cunha importante par- .. ria, onde a CNT tiña, despois de Os seus últimos anos comezan no 

ticipación nas institucións. Na Barcelona, o seu maior número de . 35 cando deixa a Academia por 

Coruña, o concellal Lois Peña afiliados e oride os galeguistás tiñan motivos de saúde. Inicia a guerra, e 

unha extracción moi diversa e com
plexa. _ 

O teu avó foi o que primeiro 
deu un mitin en galego, non si? 

Así foi . Daba mitins en galega, por 

. toda a bis barra da . Coruña e polo 

país en · diante. Coa forza da súa 

palabra envolvía todo. Falaba para os 

mariñeiros e labregos e contra 

aqueles que os explotaban ou non 

respetaban os valores da terra . . 

El falou en galega publicamente 

por primeira vez na presentación da 

inauguración do monumento aos 

Mártires de Carral, mais foi en 

Betanzos, recollido por A Nasa 
Yerra, onde deu o primeiro mitin en 

galega, nel falou dos males do caci

quismo e de . que toc;los xuntos 

podían · mudar a situación. 

aí ven o afundimento, o Estatuto de 

Autonomía polo que tanto loitara 

víñase abaixo . . 

Tras a votación do plebiscito polo 

Estatuto el comentara aos seus 

achegados e . compañeiros que que 

xa podía morrer tranquilo. 

Meu avó refúxiase na casa da rúa 

Santo André, unha casa enorme de 
oito habitacións·. Na parte de . atrás 

había un gabinete que tiña unhas 

fiestras que daban á rúa Orzán. 

Disque desde ali es~oitábanse dispa

ros á_ noite, algúns, incluso, de exe

cucións. El pasou unha anguria tre

men~a, con visitas esporádicas de 

Otero Pedrayo e doutros petsoeiros, 

amais da ·de Do~ Jenaro Marinhas· 

del Valle que ·o visitaba cáseque 

todos os días. Meu avó estaba moi 

deprimido e afundido. Incluso o 

pres10naron nos seus últimos días 

e ················ 



············ ······- , 

ENTREVISTA Antón laxe 
................... ............................. .......... .. ....... ....... .. ....... .. ................................................................................................................ : ............................................................................. . . 
para que fixese declaracións de 
apoio ao réxime. 

A súa muller, que era mestra de 
piano, tocáballe distintas p~zas para 
o distraer. Un día, Lugrís pediulle 
que non tocara Negra Sombra, 
púñao moi triste. 

A SÚA OBRA LITERARIA 
Manolo, Lugrís Freire foi un 

grande cultivador do xénero . 
teatral. A linguaxe teatral che
gaba a todos e emprega esta 
coma ferramenta da dignifica
ción cultural e lingüística, de 
denuncia social. .. 

O teatro de m eu avó ten a pecu
liaridad de que foi o prinieiro tea
tr n pro a. M ai o importante foi 
a m n . U nha m ensaxe social e 
r ivindicativa, amais de compromi
so co valores do idioma e da cultu
ra galega. 

Algunhas das obras de teatro, en 
C\>ncreto cinco, presentounas na 
Escala R egional de Declamación que 
fundou nA Coruña con Galo 
Salinas, para representar obras de 

·. A preocupación do meu 
avó foi Galicia, ·o idioma 

e as condici.óns de vida 
dos galegos máis desfavorecidos 

teatro galega e crear actores. Pala 

doutrina intrínseca das obras veu a 

diverxencia con Galo. Este era máis 

estilista, e tiña a estética e os valores 

do teatro coma fundamentais; 

Lugrís Freire, en troques, cría que 

era máis importante a ética ca a 

estética, é dicir, a mensaxe das obras. 

E os seus contos, de que 

falan? 

Pois valoran ás persoas populares e · 

sinxelas de Galicia, fronte aos profe- · 

sionais da lei, os políticos e os caci

ques; a defensa da lingua e os valo-

res enxebres propios -música, cos
. turnes, tradicións ... -fronte ao alleo. 

Lugrís tamén publicou a 
Gramática do Idioma Galego. 

Meu avó era un autodidacta, non 
tiña formación universitaria nin 
profesional relacionada coas letras. 
Fixo aquilo coma uriha achega á 
dignifü;:ación ~a lingua. El falaba de 
que o idioma galega non estaba 
aínda consolidado, que aínda se 
estaba a recompoñer nel. Eles, os 
galeguistas, recollían palabras e xiros 
e divulgábanas, mais querían siste
matizar a lingua. Fixeron a 
Academia co fin de darlle ofici.alida
de· ao idioma. 

O SENTIMENTO RELIXIO
SO 

Sabes se era unha persoa reli
xiosa o teu avó? 

El ía todos os anos a Sada a unha 
romaría dunha virxe e lago queda
ba ali unha semana. A esta romaría 
levibao a súa nai de pequeno. Eu 
coido que tiña un sentimento reli
xioso, unha sensibilidade relixiosa 
primitiva de cando era nena, mais 
estaba en discordancia con certos 
actos e actitudes da Igrexa oficial. 

"Meu avó defendía todo aqu ilo que t iña que ver coa dignidade de Ga licia" 

N algunha peza de teatro denuncia 
posicións egoístas de certos sectores 
<le Igrexa e nalgún poema dos libros 
Soidades, Ardencias e Noitebras hai 
contido_s relixiosos. 



DE NOITEBRAS 

AGNUS DEI ... 

Ao mundo ve_n Xesús pra ~edimirnos, 

E finou n<? picouto do Calvario: 

Os seus verbes divinos foron lema 

Que decote lembraron os escravos 

Aquela lei, con san:gue consagrada, 

Non puido dal-o froito cobizado: 

Era un arma mui boa para a loita, 

E escollérona estonces os tiranos. 

¡Inda non se cumpreu a profecía! 

Lei civil, garaittía.s e sufraxios 

Que protexen aos ~icos gobernantes 

¡E os probes nos chouzales boqueando! 

En cada aldea un xudas por cacique, 

En cada chouza un agnus aldraxado. 

¡Meu Dios! Mira os teus fillos 

Qu 'esligan en milleiros de calvarios! 

e ··············· 



·················e 

O AQUEL 
, 

MONTES EN MAN COMUN 

Concentración da Organización ~alega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común na praza do Obradoiro 

Os días 13 e 14 de maio celébrase en · Caldas de Reis o 
3º Congreso da Organización . Galega · de 
Comunidades de Montes Veciñais en Man Común. 
Esta organización, que agrupa ao redor de 150 comunida
des de montes, vén sendo amáis activa de.ntro do panora
ma galega, e a que con máis consistencia práctica e teórica 
ten definido o papel do monte do común dentro do desen
volvemento e a vertebración de Galicia. A celebración 
deste congreso dá pé a que fagamos unha reflexión sobre o 
monte veciñal no noso país .. 

Son 2.895 comunidades; 600.000 hectáreas de monte, ou 
sexa 6. 000 km. cadrados (todo o territorio gal ego anda 
polos 29.000; un 33% do monte de Galicia. É dicir, case 
nada. · 

Todo este patrimonio acóllese a unha forma de propie
dade tan orixinal e interesante coma minoritaria. Algo 
queda no norte portugués, e unha certa semellanza nalgúns 
lugares de Escocia. Polo demais, o único lugar. de Europa 
onde a propiedade de "dereito xermánico" ten unha 
importancia económica, ecolóxica e patrimonial de alto 
valor é Galicia. Trátase da. propiedade colectiva dun ben 
privado; 50, 100, 200 ... veciños que son donos dun monte 
que non e pode partir, nin vender, nin herdar, que non 
pre rib nunca e que é inembargable. Propietarios que o 
on n canto viven no lugar e que deixan de selo en canto 

mar han- que deben decidir en a emblea o que queren 

facer cos aproveitamentos e usos do monte que lles per
tence. Esa Asemblea de Comuneiros que vén sendo unha 
das últimas instancias de decisión democrática e soberana, 
recoñecida p.or lei, e que aínda lles queda ás parroquias 

galegas. . ( 

Ata o de aquí as posibilidades, porque as realidades son 
outras. Desas 2.895 comunidades, malamente chegan a _600 
as que funcionan, reúnense en asemblea,-teñen xunta rec~ 
tora, estatutos e censo de comuneiros ao día. E aínda desas 

. 600, o 50% ceden gustosamente a súa xestión a empresas 
que administran o monte coma se fosen os seus auténtic"os 
donos. Un 40% do monte comunal permanece simple
mente abandonado. Somos ricos en posibilidades e mise
rentos en realidades. Un descomunal patrimonio que pro-

Tanto que 
poderiamos facer, 

e tan pouco que 
o aproveitamos 



Xosé Lois Vi/ar 
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duce desacougo. Tanto que poderiamos facer, e tan pouco 
que o aproveitamos. Como todas as causas, esta tamén ten 
a súa explicación. Non lembraremos aquí unha das máis 
remotas, aínda que decisiva, como foi a usurpación que o 
franquismo fixo do monte comunal e o desapego e desin
terese que esta medida provocoü nos que ata a de entón 
sacaban proveito del. Se irnos ao máis inmediato atopárno
nos co dano económico e ecolóxico que está causando o 
abandono, a desaparición, a ruína demográfica do campo 
galega. Resulta paradoxal, pero lóxico, que as comunidades 
de montes que na actualidade rexistran unha maior e 
mellar actividade son aquelas que se sitúan nos arrabaldos 
rurais dos grandes .núcleos de poboación.Vigo, O Morrazo, 
Pontevedra ... son toda unha evidencia. O rural máis puro e 
duro está en fase de extinción. Xa non se trata soamente da 
inexistencia de pers?as formadas capaces de quitar adiante 
a ·xestión, nin tan sequera dos medios técnicos necesarios, 
nin do tempo para adicarse xenerosamente a labores. das 
que non se quita proveito económico individual e directo. 
É que non hai xente; a nova colle o derroteiro urbano e a 
que queda é carne de pensión e quere pasar de vagar polo 
último tránsito da súa existencia. 

Se a este deterioro. humano lle engadimos . a política 
forestal da Administración de ata hai nada (e xa veremos ou 
non se da que segue), unha obsesiva política forestal, ca 
non de monte multifuncional; forestal , de especies rápidas; 

· forestal de pasta· de papel; forestal . de monocultivo que se 
arruína dun golpe en canto caen os prezos do produt~, en 
canto entran partidas de madeira producidas fóra a moito 
menor cu~to e polas mesmas empresas que aqu.í son pro
pietarias das celulosas; forestal amiga do lume que logo ·vale 

máis deixalo ir que o que custa apagalo ... se a este deterio
ro lle sumamos esta política o resultado salta á vista. 

Se alguén me pregunta como se soluciona isto direille 
francamente que non sei, que unicamente unha interven
ción activísima e custosísirna da Administración, dun sector 
empresarial con miras a máis longo prazo, e dun apoio titá-

. nico ·aos activos que quedan no rural e nas comunidades, 
poderla levar as rodas aó seu carreiro. C artas habíaos, viñan 
de Europa, pero xa se queirnaron moitos deles .. O empre-

. sariado que estea polo labor ~ escaso e de pouco euro. E a 

xente, de onde irnos quitar a xente?. Porén, o monte está aí. 
Abandonalo é peor ca non telo. E nesta situación hai quen 
devece por cambiar as leis e botarlle man, quizais privatiza
lo. 

No meu entender sería a saída máis facil e ruinosa para 
un rico patrimonio cheo de posibles. 
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,,. 

COBROS 2006. ULTIMO AVISO 

A todas e todos os que non pagastes aínda o ano 2006 

recordámosvos que a comezos de xuño vanse enviar os 

reembolsos de correos, o que incrementa o prezo en máis 

de 3€. Agradeceriamos que fixerades o pagamento polo 

banco nos quince días que quedan, iso afórranos traballo~ 

Graciñas. 

e··············· 
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POLO PAÍS ADIANTE Valentín Arias 

URBANISMO Á LUGUESA 

Anda en Lugo o persoal un 

pouco revolucionado por dous 

temas moi importantes para o 

benestar xeral: O Plan Xeral de 

Ordenación Municipal e a escolla 

dos cabezas de lista para as próxi

mas el~ccións mumc1pais, que 

aínda que falta un ano, non é 

tanto para irse sit.uando nas von

tades votantes, tan desexadas pola 

clase política. O PXOM revolu

c10na tanto ao persoal de a pé 

coma aos contratistas e demais 

prom~tores e propietarios, uns 

pola calidade de vida que pode 

acadar o citado Plan e os demais 

por temas estrictamente econó

micos. Un exemplo disto é a 

construción de dous bloques de 

nove pisos fronte á pérgola do 

Parque Rosalía de Castro, coa 

conseguinte eliminación dunha 

parte da magnifica vista que goza

mos dende sempre sobre o Río 

Miño, á parte de lugar de soños 

xuvenís e bicos roubados de moi

tas xeracións de lugueses, que se 

vería fortemente afectado por este 

atentado urbanístico. Razóns de 

facelo: autorizado polo anterior 

Plan Xeral cando gobernaba o PP 

, imposible de rectificar polo 

actual Plan, aínda que non hai 

nada construído na actualidade. 

En resumo, dificil de asimilar polo . 

p"obo. Tanto é así que naceu unha 

Plataforma Veciñal espontán.ea 

que leva recollida 2.000 firmas 

para que .se revise semellante desa

guisado. Como quedará o asunto? 

Contaréivolo en sucesivas comu

nicacións. 
......................................................................................................................................................................................................................................................... .................. ...... ; .. 
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HUMOR 

ANUNCIOS LIDOS NOS TABOLEIROS DE 
ANUNCIOS DE PARROQUIAS 
(SON TODOS AUTEN·TICOS!) 

9 grupo de. 
recuperación da 
confianza en si oratorio presentarán 

Hamlet, de 
Shakespeare, no 

salón da igrexa. A 
comunidade está 

Curso 2005.{)6 
Normas de 
Convivencia 

catequese de 
hoxe: "Xesús 

sobre, xunto 
cos defuntos 
que queredes 

O párroco acenderá 
a súa vela da do 
altar. O diácono 

acenderá a súa da 
do párroco e, virán
dose, acenderá un 

a un a todos os 
fieis do primeiro 

banco. 

camiña sobre as -.:-.. .,.~~ 

facer lembrar. 

sesenta anos 
disolverase 

durante todo o 
verán, co 

agradecemento 
de toda a 

oración a todos · 
aqueles que 

están cansos e 
desconfian da 

nosa parroquia. 

''oradón e 
xaxún" inclúe 

as comidas. 

parroquias continúa 
co partido do 
mércores pola 

tarde: vide 
animarnos mentras 

tratamos de derrotar 
a Cristo Rei ! 

augas". A 
catequese de 

mañá: "Á 
procura de 

Xesús". 

Queridas señoras, ...... rrL·-..;i 

non esquezades o H~El!J~-'11~ 

rastrillo de Mans 
Unidas. É unha boa 



................. _ 

FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

AAAA ... , a primeira letra que o 
· burro dá! 

Q~e a vaca fai "rnµ" e que a ovella fai "me'", iso de aquí 
a pouco xa o sabe a nosa Sabeliña ... Pois nós tarnén, aínda 
que puido parecer que non! Referírnonos a unhas·vaqui
ñas dunha foto, que nun principio Ían s~r pericas pero 
non foron, e por despiste apareceron dicindo "rneee". A 
aclaración vai para aqueles nosos seguidores fieis e aten
tos. Para os que vos fixades menos, simplemente dicirvos 
que as ovellas seguen· a bear e as vacas a bruar, bufar ou 
rnuar ... Xa pastos no terna, irnos repasar aquilo de que o 
burro ornea, o cabalo rincha, o gato miaña ou mía, o can 
ladra, aínda que ás veces ouvea coma o loho, e seica 
daquela venta algo malo, quizais a rnorte. E clise dos paxa
ros que chían e ían, pero os corvos, concretamente, gra
llan e as galiñas cacarexan. Pola súa banda a ra croa e un -
porco cand.o pasa por . onda outro roña ... Roñar tarné~ 

. roñamos os humanos cando a).go non nos gusta e non o · 
xpresamos claramente, ou non? 

xa qu xuntarnos tantos anirnaliños, podernos recor
dar qu moi.tas abellas fan un enxame, que os paxaros a 
voar n xuntos van en bandada, que . unha chea de bes tas 
fan unha grea, que as crías dun mesmo parto son todas da 
mesma camada ou da mesma rolada e no mar hai bancos, 
cardurnes e touzas de pei?ces. 

E cada un destes nosos protagonistas de hoxe ten a súa 
morada: a galiña está no galiñeiro, e sempre subida ós paus 
do poleiro, a vaca na corte e o porco no· cortello, os p~a
ros botan as súas horiñas polos niños, as pornbas no porn
bal e os canarios na gaiola. (nada de *xaulas, non existe tal 
cousa!), os peixes andan polo río ou polo mar e no peor 

Portuñol 

~ 
ü 

. elepnant 

dos casos no acuario, o can no cubil ou no caseto, o rapo
so no tobo e o lobo na cova ... 

Pois si, non nos chegaron os anirnaliños to~os á cova 
dun dente, que aquí xa non cabe máis! ·peixámosvos, 
lernbrade aquilo de que ... 

. Uzca que gurría, muller que. asubía e galiña que canta coma 
o capón, na miña casa non! Tamén hai quen lle cambia o 
principio e di home que fia, muller .que asubía .. . Esta pode 
ser unha boa mostrado imaxina.rio popular sobre ostra
ballos de homes e mulleres ... ·Pero isto queda para outro 
día. 

Hai un conto de Agustín Fernández Paz no seu libro Cantos por palabras onde 
uns fabricantes de rótulos mellaran o que o cliente quere porque, con bo cri
terio, sosteñen que non · pode haber unha cafetería Kentucky coa bandeira 
americana en Ro upar nin un· xirnnasio que se chame Muscl~ man en 
Pontedeume. O que pasa é que ás veces íaselle un pouco a man. Non sei se 
serían estes os que fixeron o rótulo da foto, pero a cousa tenvos o seu aquel. 
Quizais sexa un amoado do portugués loja (tenda) e o español losa. Non sabe-

1110 e o erro de escritura xa os podemos atapar nos petroglifos de Campo Lameiro ou se talvez esteamos 
a i tindo a un novo crioulo que podemos chamar portuñol -ou portuchiñol, se atendemos á súa orixe. Sexa 
como for, re ulta atinada a fórmula do rótulo, porque para b comercio local, a introdución dos produtos chi
ne e i e tá endo unha auténtica lousa. 

A.Q. · 




