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Vén de nacer en Lugo un novo grupo musical formado por seis persoas e que se acolle ó nome de Brath. Este era o pai de Breogán, ese xefe celta do que nos fala o naso himno
galega . Os celtas forman parte da nasa historia , aínda que non tan importante como pensaban os primeiros histo riadores de Galicia·. Non está mal que a súa melodía encha de música
ese "fogar de Breogán" que se chama Galicia.
•
" Se vas ó San Benitiño ... " Santo italián do século cinco , el taménfonna parte da
nasa historia galega. Est ase a rematar agora o seu 15 centenario. Desde a Edade Media astra
os nasos días, moitos frades que seguen a súa regra sementaron de mosteiros a nasa terra:
Caaveiro, Celanova, Monfero, Sobrado, Oseira , Ribas do Sil, e outros, foron testemuña da
súa obra que dura séculas. Pero en Galicia , a San Bieito ou Bento, padrón de Europa, tratámolo con agarimo e chamámoslle " San Benitiño de Lerez".
•
Todos sabemos de personas que están impedidas pra faceren un traballo coma nós.
Astra agora case ninguén se acordaba deles ; só os parentes levaban ó lombo ·o que lles pare- .
cía, ceca is , unha traxedia. Estase a celebrar o "Ano do Minusválido". Nestes días as cortes
de Madrid están a ver de mellorar a vida deses irmáns e compañeiros. Trátase dun problema
no que tcm que ver todos pra sentírmonos solidarios cunha boa solución pró seu futuro:
rra qu • dcixc de er tráxico e se abra á esperanza.
•
Saudamo d sde aquí a eses compañeiros que fan o semanario galega "A Nasa Terra" . D sp is dun tempo de silencio, a voz dese periódico poderá escoitarse nas nasas rúas e
e rr doiras.

•••
Contrad icións da vida
Aconteceu o día 2 de novembro na cidade de Vigo . Meteron na cárcere a un tal Xavier Castro, acusándoo de "alteración da Orde pública". ¿Que foi o que fixera? Pois andar
polas rúas. barullando contra dous problemas: o do aceite ese de colza e o da entrada de España na organización militar americano-europea OTAN.
¡Era o día de difuntos e o home querería berrar polos mortos, pasados, presentes e
futuros 1..
Os que representan a lei. <léronse boa présa pra lle botaren man a ese vigués que se
reviraba contra dúas cousas que non lle cadraban á súa conciencia. O asunto da OTAN é
'
desde logo , cuestión política opinable, aínda que moitos pensemos como Xavier.
En cambio, a cuestión do aceite que mata ós pobres (os ricos comen mellor calidade) é cou ·a ben grave , e que ha provocar nun 'irimego esta pregunta : ¿por que non se hule
mais pra dar cos causantes dese envenenamento masivo?
··
Quixéramos mais eficacia pra descubrir ós verdadeiros responsables e que respondeen dos seus criminais feitos. Trátase dun xenocídio: da matanza d e familias enteira~ e aínda
do medo á morte de enteiros pobos. Iso é xenocidio.
E como non é bo comulgar con ródas de muiño, resúltanos pouco doado dar creto
ás xustificacións, disculpas, escusas e parrafadas que se dan pra explicar ese asunto que xa leva ó pé de 200 mortes.
Ahí é onde se está a alterar mais _a Orde pública e onde quixéramos ver unha Administración ben bulidora e eficaz.
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DORMIREIME NO COLO DE DEUS.
¿Qué me dirás, meu Deus,
no momento da miña marte,
cando me atope diante de ti,
espido de caretas e disfraces?
Irás correndo cabo min,
ó me veres, ó lonxe,
darasme unha aperta forte,
aperta de pai que desexa ver ó fil/o.
Despois,
preguntarasme como me foi polo mundo ...
coas cqusas e coa xente,
tan dignos de ser queridos.
Daquelapoñereime colorado,
. pensando nos fallos e nas escusas.
Entón ti dirasme:
Non che pregunto
palas veces que xuraches,
palas veces que non fuches á Misa,
polo que pecaches contra o sexto ...
todo isa xa o preguntan os curas.
Pregúntoche nada mais
se tiveches amor polo débil;
se compartiche$ con él a túa fortaleza;
porque esta é a única relixión,
esta é a única maneira
de atapar e de contentar a Deus.
Eu quedareime un pouco aparvado,
non sabia. que a causa fose tan sencilla;
e ponere1me a pensar.....
cando aloumiñei un bichiño,
cando hiquei un pícaro,
cando acollín os laios dun enfermo,
cando falei de corazón a corazón
cunha prostituta,
cando alentei ó mais renegado da parroquia,
...)

t

EVANXELIO SEGUNDOMATEU(25,31-46)

Cando vejia o Filio do Home na súa gloria e tó. dolos amros con el, sentarase no seu trono
glorioso. Diante del serán axuntadas tódalas
nacións; e separará uns dos outros, como o
pastor separa as ovellas das cabras. E poñerá
as ovellas á sua dereita, e as cabras á sua
esquerda. Entón dirá o Rei ós da súa dereita:
-Vinde, benditos do meu Pai; recibide a herencia do Reino preparado para vós dende a creación do mundo. Porque tiven fame e déstesme de comer; tiven sede, e déstesme de beber; fun forasteiro, e acolléstesme; estiven
encoiro e vestístesme; enfermo, e visitástesme; estiven na cadéa, e viñéstesme ver.
Asegúrovos que canto fürestes con un destes ir-·
máns meus mais pequenos, comigo o fixéstes~

cando traballei polos parados,
cando fun a unha xunta
cando fixen algo por G;licia,
cando fun votar
pra cambiar a sorte dos débiles ·
Dareime canta
que eu mesmo son débil,
e que polo tanto son
o retrato 1í_(vo de Deus.
E sen me dar de canta
quedareime durmido
no colo de Deus;
metereime no seu corazón
pra sempre eternamente.
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Van aló xa mais de tres anos. O tres de abril do 1979
elexíronse axuntamentos polo sistema da democracia. Aquelas
eleccións serviron nalgúns sitios pra que os caciques de sempre
seguisen mandando nos axuntamentos pero xa co traxe novo
da democracia. Noutros sitios, como no .municipio lugués de
Muras, un grupo independente, popular e. galego, aportou aires
novos 6 axuntamento. Modesto Vázquez Gundín, o alcalde,.
cóntanos algo do traballo dese grupo e da sua experiencia.

iEn que se notou a democracia? iQue fixéstedes estes dous
anos e medio no axuntamento?.- Pois mira nas cousas da "casa" fixemos dous traballos. O primeiro ordear os arquivos e
carpetas da oficina que estaban bastante desastrosos. O segundo, procurar que se atendese á xente de xeito que se encontrana úa casa: explicadle con claridade e paciencia os trámites,
despachárllelos se pode ser no mesmo día, etc.
No que toca ás cousas de cara a fóra quixemos traballar, primeiro de todo, escoitando ós veciños. Esto facémolo de
dúas maneiras: ou por medio das xuntas de veciños dos barrios
ou parroquias ás que asistimos os concellais ou o alcalde, ou
ben por medio do pedáneo ou alcalde de barrio. Eu, segundo
sexan as cousas ou os grupos mesmos, fago dunha ou doutra
maneira. A colaboración dos veciños é moi notable; as xestións
e servici@s dos alcaldes de barrio e dos capataces dos .camiños
son do máximo interés.

Bon, ie cales son os servicios máis importantes que se foron
creando?. - Seri dúbida, as pistas que se levan feitas nestes anos.
A corporación acordou asignar unha cantidade fixa por kilómetro de pista, e os veciños responderon fenomenalmente, hoxe en día case non queda barrio onde non poida chegar un coche, aínda que haxa moito que millorar nas pistas. Pero repito
que os veciños están moi interesados en colaborar a millorar
estes servicios. Agora, coa recente declaración de Muras-Ourol
coma Comarca de Acción especial de Montaña, a Administración aporta importantes cantidades (uns 70 millóns por ano)
que permiten proxectar servicios básicos, principalmente dous:
as comunicacións nas parroquias e a electrificación.
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bitrios, licencias de obras , cotos de caza, etc. Como ves son
cantidades moi pequenas porque o noso é un municipio moi
rural sen industrias e pouco poboado. Nós non chegamos en
total ós_10 millóns e hai que pagarlle ó personal , atender ós
gastos da oficin a, atender ás escolas das parroquias, etc. , coma
gastos fixos. -Despois ternos que aportar unha cantidade forzosa ós proxectos de electrificación, carreteras, etc., da Acción
Especial do Estado nestes municipios. E conste que ningún
membro da Corporación recibe un can polos servicios prestados. O contrario, as xestións municipais estannos costando a
todos cartos do noso propio peto.

Por último... ¿E posible o caciquismo nos axuntamentos
inda que haxa democracia?.- Penso que é perfectamente posible , _.entendendo por cacique aquel que por conta de pequen os
servicios, no fondo o que trata é de medrar, vendendo o favor
e collendo así (senón cartos sempre) poder e influencia entre a
xente que un día ou outro se emprega no propio beneficio. Parece claro que, se un alcalde ou membros da Corporación que ren beneficiar ós seus amigos , poden propoñer e argumentar en
favor de determinadas obras que favorezan eses intereses por
riba de outros moito mais urxentes e mais comunitarios. Tamén se pode encontrar aquel outro tipo de caciquismo que
cando perdeu o seu influxo directo no axuntamento , trata de
fastidiar, eles e os seus amigos, as iniciativas da Corporación:
negando paso a pistas, tendidos eléctricos, etc, etc. O caciquismo inda está vivo como demostrou nas últimas eleccións ó parlamento galego, condicionando e distorsionando rp.oitos votos .
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¿de onde lle veñen os fondos ó

rincipal é a aportación do Estado.
~ 5 .000 habitantes o EStado manda
~ (pró ano 1982 serán 2 .900 pesevehículos vimos cobrando unhas
npostos municipais e industrias, ar-

Graciñas Modesto polas túas palabras e astra a próxima, porque noutra ocasión hemos falar <lesa guardería pra nenos tan xeitosa que fixéstedes en Muras.
Seguro que o que nos <lis axudará a que nos preocupemos mais dos nosos axuntamentos. En primeiro lugar, pra colaborar no que é de todos, pero tamén pra seguir de perto o
que fan as corporacións (asistindo por exemplo ós plenos, que
moita xente aínda non sabe que son públicos) e esixindo que
sirvan ó noso pobo.
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Al homes moi valentes e hainos tamén que adqueriron sana de tales · sen
que chegase nunca a
comprobarse a veracidade da sua valentía. ún
<lestes ben puido ser o
Pepón, que de nen o
chamábase Pepiño.
Cando non tiña
mais de once anos mandárono un día seus país,
desde o leiro donde andaban segando, busc:_;ar
unha xarra de auga fresca á casa.
Pra ir ó pozo por
dentro da casa había
que pasar forzosamente
por debaixo dun sobra..do ó que lle chamaban
"o cuartiño pequeno",
destinado a pataqueiro ,
trasteira e outros mesteres de almacenaxe. De
vez en cando traían tamén pra alí unha restra
de millo que iban pouco a pouco desfacendo
prás galiñas.
Po is ben, ó pasar
por debaixo ,. sentíu no
· cuartiñ? ~ns golpe_
s secos e n tm1cos : toe, toe,
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toc ... toc, toe. Escoitar
aqueles golpiños e fuxir
da casa correndo todo
canto lle daban as súas
pernas pequenas foi todo un, e cando xa estivo fóra quixo berrar:
"No cuartiño pequeno
hai un ladrón!"; pero
non puido berrar porque se lle apegara a voz
ás galaxes.
¿Que facer? ¿Iría
en busca de seus pais?
O diaño lle trouxo
ó pensamen to a escopeta e sen pensalo dúas
veces botou man dela e
cargouna con dous cartuchos. Non se sabe como puido conseguilo,
porque, polo visto, era
unha causa seria o que
tremaba · aquel nena.
Voltou a debaixo do sobrado e dixo coa voz
mais forte que lle foi
posible: "Que fale o
que estea ahí. Teño unha escopeta cargada e
non son medoso.¿Quén
está?"
Por toda resposta
tivo un novo toe, toe ....
toe, acompasado.

•
En tón, pechando
ambos ollas e apertando, ·case ó mesmo tempo, ambos gatillos, berrou sen deixar de tremar: "Fágoo en defensa
propia"
F oi un e·s trondo
enxordecedor.
Alí estaba o neno
arralado no chan polo
recuar da es~opeta. Alí
estaba un burato coma
dous puños nas táboas
·do. cuartiño. Alí estaba
esfargallada unha galiña.
. Cando o Pepiño
comprobou que fara a
galiña a única causa ino1
cente daqueles golpes
acompasados ó aproveitar uns graus de millo
restrobados sabor das
táboas do cuartiño, pillouna con xenreira dispo~to a facela desaparecer nunha silveira, e dirixiuse ó leiro onde agardaban seus pais resalto
a facedles crer o que el
por un momento crera.
As pingas de sangue da galiña no sobrado podían ser a proba
de que ferira a un ladrón
(Continuará)
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Pero · a cousa de lermos
pouco non se resolve da noite
pra mañán. Se queremos rnañ.an
homes e mulleres·que rean os periódicos e os libros, ternos que
facer hoxe nenas e nenos lectores.

a

A cousa é moi fácil. Está
ben experimentado. Pra que os
nenos lean o único que fai falla é
que teñan libros ó seu alcance.
Sí, xa sabemos que son caros,
moi caros, coma todo. Pero tamén sabemos que por veces tiramos os cartas en causas que non
valen nada. E, pola contra, saoemos que cando un neno le, está
desenrolando
a súa. atención , á
.
súa imaxinación, a súa curios.idade, o seu vocabulario, a súa capacidade de comprensión, o seu
gusto polas causas bonitas, ... lParéceche pouco?
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OR veces parece que os galegas lemas pouco,

lé que non queren,
é que non saben,
ou que lle fallan
as habilidades?
Ouen non le · non está informado , e polo tanto non ten
datos pra formar os seus criterios
e tomar as súas decisións. E mais
cómodo facerlle caso á Televisión e quedar tranquilos. O malo
é que, se toda a información está
moi controlada polos donos dos
medios que a difunden (periód icos, revistas, ...) a Televisión está
moito mais controlada po'los que
gobernan.
_ 7_

Xa hai libros pra antes de
os nenos saberen ler. Son todos
de dibuxos . Así, os nenos, coa axuda dos país, afanse a ver representacións das causas. Cando xa
os nenos saben ler, hai que darlles libros con dibuxos e pouco
escrito; que as letras sexan grandes (así os nenos teñen que facer
menos esforzo a ler) e que traten
de temas que ós nenos lles gusten. Pra que lles gusten, o mellar
é me rcalos con eles. Oue teñan
as pastas fortes; así-durarán mai s
e valerán prós irmáns que veñan
despois.
E prós nenos galegos,
LIRROS GALEGOS.
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Xesus dixo que o seu Reino
deste mundo non vos era:
frotáronse as mansos ricos
e os señores de chistera.

Polo que sei do Evanxelio,
se lle confeso a verdade,
Xesús mandounos facer
unha nova sociedade.

¡Amodiño, meu señor!
e non se pase de listo
facendo o que lle pete
pra botarlle a culpa a Cristo.

Escúseme se lle chamo
do Reino enemigo:
o seu bandullo está cheo
e hai quen non teñen pantrigo.

Penso que entendeu moi mal,
porque, Xesús, non dixera:
"Deixade ós pobres no ceo
que pra vós queda a terra ".

Se pensa que esta "homilía"
está moi ''politizada:,
entón, señor, do Evanxelio
vostede non sabe nada.

O Reino de Deus non é
do mundo do que é vostede:
dese sistema noxento
do Capital, que xa fede.

Heille decir algó mais:
que hai homes de mala lei
que pegan e f an "guerrilla" .
no "nome" de Cristo Rei.
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