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Afort1jnadamente vai habendo mestres galegos que se preocupan por
un ensino como Deus manda. Este mes de agosto celebráronse xa pof quinto ano as
Xornadas do Ensino en Galicia. iNoraboa e adiante!.
·

O pan subiu outra vez dez pesetas. Disque hai en Galicia unha Xunta
responsable deste choio. iClaro que tamén os labregos se beneficiaron durante o vran
poñéndose "morenos" nas praias da sega e da malla! ·E que nos quiexamos de vicio.

o oitenta e dous por cent-O da poboación infantil da montaña luguesa padece bocio. Este andacio é unha "epidemia moi típica" de Galicia. Este é un asunto moi grave, consecuencia propia dun país onde as cousas non están ben repartidas.
Por cuarta vez celébranse os Cruceiros e a Romaxe. Os crentes galegos espallados van tendo xa lugares de encontro. A nosa pequena Asociación 1rimia vai
poñendo as oedras pra edificar a nosa lgrexa Galega.
·

••
EN OUTONO SEMENTE IRA
As eleccións ó Parlamento galego xa teñen d·ata. Nesa xomada todos os galegos
{aremos a nosa sementeira política: asegún sementemos, así virá a colleita.
Pra unha sementeira cómpren moitas cousas: ter a semente e sementala, que o
terreo estea cultivado, e que o tempo axude .... Dise que moitos galegos non votaremos,
que non irnos sementar; ocurre que as sementes ou partidos políticos que xa ternos experimentado non deron a colleita esperada.
·
Con todo unha sementeira cativa non convén. Trátase de poñer en marcha un
Parlamento noso, que terá de facer as nosas leis, e vix_iar ó Gobemo que as execute. Co
Estatuto puxéronse os cementos, pero agora é o momento de artellar as paredes mestras da edificación do futuro da nosa terra. Un Parlamento que estea constituído sen
apoio popular, sen que os galegos o teñamos votado maioritariamente, vai ter pouca
forza pra sacar adiante ó noso país.
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lSE SE PERO E O MEU 1RMAN?

EV ANXELIO SEGUNDO MATEU
(18,15-20)

Se se perde o meu irmán,
se se perde o veciño,
se se perde o compañeiro,
se se perde o amigo ....
ou o enemigo,
lqué hei facer, meu Deus?
Chamareino e direille:
O meu corazón
está roto pola mor túa.
E gañarei ó irmán,
e gañarei con el a vida.
Se pecha o seu mirar
á miña tenrura,
xuntarei a tenrura de dous mais,
e que a forza do amor
afogue a súa resistencia.
E gañaremos ó irmán,
e gañaremos con el a vida.
Se o lume non pode
coa friaxe da invern ía,
xuntarei ducias e ducias
de quentes lumieiras.
E gañaremos ó irmán
e gañaremos con el a vida.
E se a enxurrada non dobrega
o toco· fedoñento,

Se o teu irmán peca contra ti, vai e
repréndeo; pero ti só con el. Se te escoita,
ganaches ó teu irmán. Se non te escoita,
leva contigo un ou dous, para que por meio
de dous ou tres testigos quede decidido o
asunto. Se non vos fai caso, dillo á comunidade; e se tampouco lle fai caso á comunidade, sexa para ti como un pagán ou un
recaudador de impostos. Asegúrovos que
o que atedes na terra será atado no ceo, e
o que desatedes na terra será desatado no
ceo.
Asegúrovos tamén que se dous de
vós se poñen de acordo na terra para pedir
calquera cousa, conseguirano do meu Pai
Celestial. Porque onde están dous ou tres
reunidos no meu nome, alí no meio estou
eu.

envolvereino en panos,
cubrireino co orballo
do meu diario pensamento.
Por se gaño ó meu irmán
e con el conquisto a vida.
i Bendito sexa Oeus,
que nos fai fortes
pra salvar e ser salvados,
pra curar e ser curados,
pra amaró irmán
e ser por el amado!.
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ELECCIONS AO PARLAMENTO GALEGO

De que vai a cousa

O martes día 20 de ouiono próximo pasará á historia
de Galicia. Pra uen ou pra mal. Os nosos fillos estudiarán
nos libros de lilitoria, de aquí a poucos anos, que ese día se
elixiu o primeiro Parlamento Galego da nosa historia.
Tódolos galegos con voto seremos chamados a escoller pra 4 anos a 71 representantes ou diputados que comenzarán a exercer a Autonomía e o gobemo galego.
Corresponderán 22 á provincia da Coruña, 15 á de
Lugo, 15 á de Ourense e 19 á de Pontevedra.
Galicia será o terceiro pobo' de España en dispoñer de
Parlamento propio. Diante van xa os cataláns e os vascos.

1

~

'

lPor que o Parlamento Galego?

*
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*
*

*

Porque Galicia é unha antiga nación ( ou nacionalidade oú· país como din algúns) de seu, anque estea
vencellada á España e estea dentro do Estado español. O idioma galego, tan antigo coma o castelán
ou o francés, é o sinal máis claro de que somos un
pobo.
Porque desde hai centos de anos moitos galegos están loitando pra que Galicia se poida gobernar en ·
por si nos asuntos que lle tocan e afectan. Moitos
incluso sacrificaron as súas vidas pra que Galicia
continuase viva coma pobo: mais viva do que astra
agora.
Porque ninguén coma os galegos. conocemos os nosos problemas e ninguén coma nós poderá buscarlle solucións.
Porque a existencia de varios parlamentos autónomos dentro de un só estado non é unha cousa nova
nin extraña. Existen en moitos países, entre eles
Suiza, Alemania, Italia, Estados Unidos de América, India.
Porque así está previsto no Estatuto de Autonomía pra Galicia aprobado o 21 do Nadal pasado.
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lPra que o Parlamento

*
*
*

*

gale~

Pra escoller o gób~
ta de Galicia .
Pra vixia~ que o go1
Pra representar ó
nosoutros mesmos
alguén, que existirr.
Pra facer leis e ocl
toaomía lle recon
tantes de:
"Economía", "In<

p

e
ría", "Comercio interior", "Montes veciñais en
man común", "Pesca", "Escolas e educación",
"Radio e televisión", "Organización do territorio",
"Policía galega",- "Institucións financieiras", "Defensa e promoción do idioma e da ~ultura de Galicia", etc.
lPagará a pena?

*

*

*

*
*

E algo que está por ver e que sen probar nunca se
saberá.
Algúns eren ·que o Parlamento galego non terá poder suficiente pra intentar que en Galicia haxa traballo pra todos nunha sociedade mais xusta e mais
galega.
Algúns din que coa Autonomía se lle reconoceron
a Galicia demasiadas cousas. Son centralistas e van
inte~tar ser diputados pra que non haxa "demasiada" autonomía· en Galicia.
Algúns están en saír diputados pra seguir caciqueando millor.
Algúhs están en saír diputados galegos pra traballar
por unha Galicia millor.

lHai que ir votar?

* · Si, (anque non sexa obligatorio) por pouco que lle
queiramos a Galicia.
Ese día non debería . quedar
.
ninguén na casa.

go?

emo galego que se chamará Xun-

berno galego faga ben as cousas.
>obo de Galicia, recordándonos a
: e ós outros españois, que somos
1os, e que ternos voz.
uparse do que o Estatuto de Au1oce a Galicia en asuntos impor1

dustria", "Agricultura e Gande-

lA quen darlle o voto?

*
*

*

*

Os que creas que estiman mais a Galicia.
Os que creas que conocen mais os teus problemas e
os defendérán e resolverán millor.
Os vascos e cataláns prós seus parlamentos votaron
_ prin~ipalmenfe ós partidos políticos dos seus países respectivos. E decir, a eses que se lles chama
"Nacionalistas".
Tu e 'os galegos ¿por quen votaremos?.
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A ó abó se lle acurtara moito a vista por mor das cataratas; por eso, e por outras
causas, gustaba moito d~ levar ó seu netiño consigo cando 'se
desviaba da casa mais de douscentos
metros. Aquel dia retornaban, collidos da man, de regar un prado, xa
ben entrada a noite. De súpeto, reparou o neno por primeira vez nunha luciña que brillaba á beira da escura corredoira.
-Padriño, lqué é aquelo
que aluma?-, preguntou.
-lOnde, neniño? Nadavexo.
-Si, padriño, al í adiante. E
unha luciña pouco meirande ca cabeza dun alfiler.
-Sigo sin ver nada, -replicou o abó-, pero ben seguro que
ha de ser un· vermiño, ó que polo
visto andando o tempo nácen lle alas e chega a poder voar. Disque se
chama vagalume.
Non deixou de matinar o rapaci ño no novo misterio que .seu abó acababa de descubrirlle. Soñou
con el, e á noite seguinte aló se botou so íño a ver se a inda seguía al í.
Estaba un chisquiño mais adiante.

~
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Ouedou ol lando pra el, e case sen
darse de conta escapóuselle en alto
o que cavilaba polo baixo: "lCómo
pode · ocurrírsefle a unha cousiña
tan pequena poñerse a alumar á beira dun camiño? Se eu fose un neno
atrasnado, izás!, tripábate e apagábache a luz pra sempre".
Non foi home a dar creto ó
que escoitaba cando oíu que unha
vociña moi feble lle respondía:
-O importante é alumar e
non hai que ter medo. Só se lle pode ocurrir matar a luz a un mal nacido.
-Se polo menos deras un
bon resplandor non ter ías perigo,
pero así.. .. , deberías meterte mais
pra entre as silvas.
-Verás, eu non teño a culpa de non ser un gran luceiro, pero
tampouco debo acomplexarme i
encavarme por non selo. O meu é
alumar ás beiras das corredoiras,
lterei que deixar de facelo porque
haxa luces mais grandes ás beiras
das autopistas?.
Un día aquel neno foi, xa
sin seu abó, a unha gran cidade e,
ó contemplar abraiado as grandes
lumieiras, seguía lembrando con
agarimo aqueta luciña da beira do
camiño que fora medrando na súa
cabeza astra nacérenlle alas e case
permitirlle poder voar.
X.M.Carballo

~
que/a calor de familia na que ún se
sentía arrequentado, anque andara
mal vestido e cos calcetís rotos.

A televisión róubanos o
tempo que ternos pra estar cos no·sos. Arríncanos do noso mundo de
cada día, e fainos estremecer contá_n donos desgracias e presentándonos mil maravillas que despois nunca atopamos por ningu,res.

1
~
~

~
1

~

<

j

2

~
~
2

t
~

~

.

Antes, na maioría das nasas
casas, pasabamos o tempo libre a
carón do lume. A redor da lareira
xuntábase a familia pra xogar ás
cartas•. rez(J.r ·o rosario, escoitar como_ jora o trato na f eira, ler a carta
do irmán que estaba no servicio ou
do paren te de Cuba...
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Hoxe as Zareiras desapareceron, e con elas foise aquel cheira especial a fume, e quizaves tamén a-

Hai que ser realistas. Non
podemos voltar ó fume da lareira
nin tirar a televisión pola ventá.
Pero sí ternos que falarnos mais
os que estamos na misma casa;
comunicarnos e abrirnos rnais. Somos felices cando contamos con
algu,én co que podemos disfrutar
as nasas alegrías e contar as nasas
penas. A carón do lume, no diálogo
en familia, é onde irnos construindo
a nosa personalidade, é onde poñemos os éementos que darán segu,ridade ou medo á vida dos nasos, é
onde se alimentan as plantas q1,1,e
despois darán flores na primavera.
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Con este cantar de cego
lrimia sae algo tarde
pro con tempo, que Galicia
está a poñerse .... que arde.

Seica este vran a Galicia
viñeron varios ministros.
lVirían a pescar votos
ou só a comer mariscos?.
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Arden os montes no vran
que non nos dan apagado.
iCómo non vai haber lume!
Estamos todos chamuscados.

Con iso da autonomía
ogallá Galicia medre.
Galegas: irnos votar.
iPor nosoutros que non quede!
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Agora, desde Madrid
deixan facer parlamento;
coidadiño cos caciques,
non nos fastidien o invento.

vvvvvvvv
Coto Redondo: a Lagoa
moi pertq de Pontevedra
agarda a Cuarta Romaxe
prós cristiáns da nosa terra.
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