
SEMANARIO DE- CRENTES GALEGOS 

U)J FAeH0 
PRA (gAJsiZk 

XXX' e c.A.~DA.~s 
RiAl-TXE-> f886 
&VE!llbS Ai'Rf'S j950 

N.º 11 - 10 Xaneiro 1982 



º º º º Ano novo, novas empresas. Neste ano haberá eleccións prás Cámaras Agrarias. Ternos que e
lexir a case catro mil representantes dos labregos nas trescentas Cámaras Agrarias que hai no n'oso país. 
E importante ir preparando as cousas. buscando xente que estea disposta a facer valer os dereitos da 
xente do agro; xuntándose cos veciños pra ir detallando problemas e solucións. Non vaia ser que unha 
vez mais outros arrimen o lume á súa tixela. 

º º º º Tamén o Parlamento galego se puxo a camiñar. O primeiro asunto que ~ai trataré o da nor
mari ii ización da nosa lingua. Son palabras técnicas e raras ás que se haberá que ir afacendo, pois vannos 
quentar a cabeza con elas. Trátase de darnos unhas normas ou regras pra mellor falar e escribir a nosa 
lingua galega. Agardamos que ningún partido queira levar a mellor tallada nisto da lingua senón que 
campe o sentido común. · ' 

º º º º O primeiro de xaneiro naceron os primeiros nenos que no ano 2.000 serán maiores de edade . 
.... Un novo milenio, - lcase nada, mil anos!- está ás portas. Noutras épocas a xente se asustaba ante 
estes cambios de séculos. Hoxe, asústanos mais que estes nenos poidan deixar de atopar un século de 
xusticia e mais de paz. 

º º º º No comenzo da costa de xaneiro soben as pensións ... Ater-ámonos polos nosos vellos. Con 
todo, sería bo facer un esforzo pra que os pensionistas tivesen tamen outras melloras1 centros de di
versións e facilidades culturales pra eles, coma charlas, viaxes, e outras, o mesmo que aloxamentos pra 
quen os precise e lugares prás vacacións •.. A veces parece que só se lles deixa unha lambetada pra os 
manter contentos. 

. . " 
1982 

•••• 
Xa andamos enfariñados co novo ano e subindo a costa de Xaneiro. O ano que ven 

de morrer estivo a piques de nos matar a todos co susto e, por decilo con esaxeración, coa 
fa.me. Os problemas .económicos son enormes e as consecuencias foron a medra do paro 
obreiro e a suba da vida . 

•••• 
O noso país ven arrastrando ri10itos problemas de anos pasados e a situación actual 

de ningún xeito é froito inmediato da democrada, nin moito menos . 

•••• 
Polo mesmo, non teñen ningunha razón os que lle botan) a culpa da crise actual ó · 

sistema democrático. En todo caso, poderían botarlla á ditadura. Poderíamos e debería
mos , pra que ninguén caia na tentación de andar pra atrás coma o patexo. A democracia 
é aínda unha nena pequena e relativamente inocente que hai que axudar ~ medrar. Moito 
mais en Galicia, onde o noso Parlamento principia a camiñar. 

•••• 
En consecuencia, é"de esperar que neste ano 1982 se dea un paso no camiño da 

xusticia, pola que habemos traballar todos. E que non padezamos ningún susto de xente 
que se tén por "salvadora" e que quere facemos volver a tempos de loitas entre irmáns 
con golpes de Estado e outras tristes argalladas que van contra a Constitución aprobada 
por todos nós ou , cando menos, pola maioría . 

•••• 
Tampouco a nosoutros nos debe coller o medo, senón ·o aire fresco da esperanza 

e a fame de libertad e. -2-
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AS COMPLACENCIAS DE DEUS 

BENDITO SEXA DEUS 
.. '· QUE A TOPA EN NOS 
- ,. AS SUAS COMPLACENCIAS. 

Mais forte inda 
que este vento que brúa ó meu redor, 
é a certeza certa . 
de que Deus·me empuxa e que me alenta. 
Mais clara inda 
que esta fuz-é¡ue renace· cada día 
é a certez8 ter.ta . 
de que Deus é luz da· miña vida. 
BENDITO SEXA DEUS 
QUE A TOP.A EN NOS 
AS SUAS COMPLACENCIAS. 

Mais constante inda 
que esta auga que non deixa de cair 
é a certeza certa 
de que Deus é fiel na súa estima. 
Mais segura inda 
que este corpo meu que eu apalpo 
é a certeza certa 
de que Deus terma de min e que me mima. 
BENDITO SEXA DEUS 
QUE A TOPA EN NOS 
AS SUAS COMPLACENCIAS. 

Mais completa inda 
. que este ceo que cobre as nosas terras 
é a certeza certa 
de que Deus é sobre todo pai dos pobres. 
Mais fecunda inda 
que este sol que afuma e dá quentura 
é a certeza certa 
de que Deus non esquence á xente humilde. 

t EVANXELJO SEGUNDO MARCOS (1,6b-11) 

Naque} tempo Xoán Batista presentouse no deser
to decindo: 
- Detrás de min está .a chegar o que é mais forte ca 
min, ante o que non son digno de .postrarme pra lle 
desatar as amalloas do seu calzado. Eu batizo con 
auga, pero el havos batizar con Espírito Santo. 
E aconteceu por aqueles días que chegou Xesús 
desde Nazaret de Galilea, e foi batizado por Xoán 
no Xordán. E deseguida, mentressaía da aliga, viu 
abrirse o ceo e babear sobor del, coma unha pom
ba, ó Espírito Santo. E unha voz debcouse oir den
de o ceo: 

- Ti es o meu filio benquerido, en ti atopo as mi
ñas complacencias. 

BENDITO SEXA DEUS 
QUE A TOPA EN NOS 
AS SUAS COMPLACENCIAS. 

Mais redonda inda 
que esta terra que tripamos cada día 
é a certeza certa de que Deus ama a Galicia. 

Mais vital inda 
que este aire que respiro e me dá vida 
é a certeza certa 
de que Deus pi &para algo mellar prá nosa Terra. 

BENDITO SEXA DEUS 
QUE A TOPA EN NOS 
AS SUAS COMPLACENCIAS. 
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Guieiros de Ga 
Aniver•io de Castelao 

O día 7 de xaneiro fixo 32 anos que morreu en Buenos 
Aires o galego cicais máis importante donoso século. Chamá
base Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, e era e segue sendo 
coñecido por Castelao sen ~áis. Nacera en Rianxo, na ría de 
Arousa o ano 1886, e estaba a punto de cumplir 64 anos cando 
morreu no 1950. 

Castelao é pra moitos coma unha representación de Gali
cia enteira, algo así como a nosa bandeira, pero moito máis en
trañable. Duns anos pra acó moitas vilas e cidades de Galicia 
(e outras de fóra, coma Barcelona) estanlle dando o seu nome 
a prazas ou rúas importantes como antes fixeron Buenos Aires 
na Arxentina e Montevideo no Uruguai. ¿Qaen foi este galego 
que despertou e desperta en moita xente tanta admiración e 
recofiecemento? 

Quen é Castelao 
Castelao foi sobre todo un bon galego, un home que 

amou ó máximo a súa patria, que loitou por ela toda a súa vi
da, crendo nela cunha fe inmorredeira. Loitou con decisión e 
con ternura porque estaba namorado de Galicia. Cando vivía 
no desterro de Buenos Aires os últimos anos da súa vida (1940-
19_50) díxolle a un galego que se vifta á terra: "Chegando, pro
curas un piñeiro e daslle por min unha aperta e un bfoo" . .. 

Tifia a carreira de médico e só exerceu como tal tres anos. 
Deixouna como decía el con retranca " "por amor á humani
dade" " .•. ¡non quería matar vivos! Pero a verdade é que toda a 
súa vida non fixo máis que curar: curar a alma de Galicia. 

O traballo de Cestelao 
Castelao procurou curar a Galicia dos seus males que 

eran moitos no seu tempo coma no noso. El escribiu: "A rea
lidade galega actual dá noxo: pero non podemos fuxir dela por 
escrúpulos, pois pra model~ un pobo de barro é forzoso luxar 
as mans ( ... ) Nós ternos fe no noso pobo e moi logo o noso po-
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¡Non mefan 

bo terá fe en nós". Ese labor 
mentas. 

- -Coa ferramenta do dibu 
buxante e un bon pintor. Nin~ 
frimento dos humildes e o ri1 
Durante moitos anos publico 
dendo ós labregos e mariñeil 
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licia: Castelaa 

custicia, Señor ! 

de curación fíxoo con tres ferra-

<o e a pintura.- Foi un gran di
uén coma el soubo retratar o su
lículo fachendoso dos caciques. 
1 dibuxos en periódicos defen -
os e arremetendo con retranca 

contra os caciques e as súas mañas. Os seus dibuxos chamoulles 
"Cousas da vida". 

- Coa ferramenta dos escritos.- Foi un gran escritor de 
contos, novela,1 teatro, arte e de moitas outras cousas que pu
blicou en libros, revistas e periódicos, sempre no noso idioma 
galego. 

- Coa ferramenta social e poi ítica.- Desde 1912, que par
ticipou en Acción Galega (un movemento social e político prá 
redención dos foros dos campesiños), astra que morreu deste
rrado no 19 50, toda a súa vida estivo adicada a traballar por 
Galicia tamén coma político. 

Foi un dos fundadores do Partido Galeguista no 1931 e 
diputado en Cortes por dúas veces onde defendeu con ardor e 
intelixencia e cun traballo constante ó pobo galego. No Parla
mento español de · Madrid dixo nun discurso estas palabras: 
"Se se perdera o noso idioma galego xa non nos quedaría nin
gunha esperanza de revivir coma pobo". 

Aínda que o considerou sempre insuficiente pró que Ga
licia necesitaba, loitou polo Estatuto Galego do 1936 que che
gou a ser aprobado polo pobo galego no ref erendum do 28 de 
xufio do 1936. 

Sempre en Galiza 
Pouco antes de morrer no desterro arxentino deixou es

crito un libro importantísimo no que nos retrata o seu ideal 
político pra Galicia e o seu sentit que chamou "Sempre en Ga
liza". Nel Castelao máis ca home dun partido se nos amosa 
como o que foi toda a súa vida: un home de Gaticia a pra Gali
cia. Os de Irimia facemos noso o sentir de Castelao tendo o co
razón e o traballo posto "Sempre en Galicia" porque, como 
deixou ditd un arcebispo de Santiago que se chamou Lago 
González, "Amando a Galicia amaremos a Deus e seremos pro
fundamente relixiosos" . 
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CAVILACIONS DO ~URRO,~ .e .: 
============. = <,.· - ,.·:, - . " 

,,· ..... , .:.-: i;'! 7'. • ,.,.....,·.,. ~~~t .... Ji ' 

O burro non bul ía nin chisco; tiña os olios abertos, ·enfiados no chan, e pelas tra- · 

:z;as o burro cavilaba de firme, asolagado nas suas cavilación~. Eu ·en~i~:fr:-0s meus e

llos no burro e tamén me puxen a cavilar, esquencido de '·~tn me~~O';·-~nsumíndo
me nos adentros da besta, e sen facerme cargo os meus · pensamento's eran os do 

burro. 

Os homes non queren 

ser burros; quixeran en 

troques ser leóns, tigres, 

lobos ... , xustamente por

que os homes son máis bu

rros que leóns, que tigres, 

que lobos ... por iso a verba 

"burro" é un alcume aldra

xante para eles. 

O meu lombo rexe con cal

quera home e secomasí os 

homes prefiren un cabalo, 

un elefante ... calquera besta 

máis grande ca eles, de modo que nin

guén poda decir: "velah í van dous". 

Non nos aprecian porque ollan en nós 

as virtudes dos homes de ben. 

Somos amigos dos pobres, amparo dos 

mendicantes; ternos levado no lombo 

a Naso Señor e San Francisco de Asís; 

pero non levamos ningún guerreiro. 

A paz virá cando todos os.homes quei

ran ser burros. 
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Chegaron a negarnos caletre porque 

andabamos pela veira dos camiños. 

i Parvos! Un burro pode morrer asesi

nado por un auto;. pero un burro non 

cae debaixo. dun auto, como caen os 

canse as galiñas ... Nós presentíamos a 

chegada dos autos denantes de inven

talos o deme do inferno. 

Niste punto volvín en min. 

Castelao (de Cousas) 



DUAS MANEIRAS DE EDUCAR NA FAMILIA 

As veces faise unha educación .... 

l. QUE APOUCA: 
"Eres un inútil, non vales pra esas 
cousas". "Mira que ben o fixo teu 
irmán". 

2. QUE VENDE O CARIJ\IO: 
"Querémosche se• te portas ben". 
" ¿Así agradeces os nosos sacrifi
cios?". "Faino por dar gusto ós teus 
país". 

3. DEIXADA: 
Pais que lle permiten todo. "Déixa
lle que faga o que .queira, din que 
hai que respetar a libertade ... " 

4. DICTADORA: 
"Non d~bes facer eso.-¿Por qué?, 
Porque non quero que o fagas". 
"Os nenos só falan cando se lles 
pregunta"." i Disciplina ante todo!" 

5. CON INSEGURIDADE: 
"Estes mocosos non saben nada, e 
astrévense a criticar todo o que fa
cemos! ". 

6. SUPERPROTECTORA: 
ff ágocho eu papá? -Tí non es ca
paz de facelo". "Teño medo de que 
che poida pasar algunha cousa, meu 
neniño". 

Pro seria m illor .... 

1. En vez de avergonzalo, usar con él 
estímulos positivos: 
"Non. te preocupes, pouco a pouco 
irache saíndo millor"."Gústame o 
que fixeches". 

2. Así se fomentan sentimentos de 
culpabilidade, que non favorecen, 
senón que rompen a relación educa
tiva e afectiva entre os pais e os fi
llos. 

3. E unha postura moi cómoda: no~ 
busca o ben do neno, senón a pro-. 
pia comodidade. Pola contra, sen 
autoridade non pode haber educa
ción, nin se lle pode dar ó neno se
guridade e re sponsabilidade. 

4. Mata toda iniciativa e o senso críti
co no neno. Así o eu do neno non 
madura, pois apoiarase sempre nos 
pais. Ou darase un rechazo <lestes. 

5. Con ela os país queren afirmarse 
impoñendo o seu poder. Xi que o 
espínto critico do neno fai acanear
se a súa "sabia dirección paterna". 

6. Deste xeito considérase ós nen os 
menores do que son. Protexer de
masiado crea sentimentos de insegu
ridade e rebeldía negativa. 

7. CHEA DE PREOCUPACION POLO 7. Non tén en conta o que o neno é, 
FUTURO: senón somentes o que será de maior 
"O que importa agora é que estu- E o neno precisa vivir cada aía a súa 
dies. e te deixes de parvadas" . "A vi- vida sen anticipacións. 
da hache de ser logo moi difícil''. _ 1 _ 



Miñas donas, meus señores: 
ano mil e novecentos 
que fai o oitenta e dous, 
es cóitenme ben atentos. 

No pasado oitenta e un 
padecimos o tormento 
de ver ó señor Tejero 
invadindo o Parlamento. 

Os políticos e El-Rei 
e os mellores militares 
sentiron vergoña e ira 
ante feitos similares 

O pobo reaccionou 
botdndose pola rúa 
reclamando libertade 
como o vento ceibe brúa. 

Todos hemos prometer 
nes te gran ano de gracia 
convertírmonos, pra ser 
bandeiras da democracia. 

En Compostela encetou 
a facerse o Ano Santo; 
romeiros de todo o mundo 
van vir pra bicar ó santo. 

Xa que estamos neste choio 
non será asunto malo 
que baixemos ó Apóstolo 
do seu furioso cabalo. 

Ou, polo menos, pregar 
pra térmos en paz a festa 
que nós esteamos dispostos 
a baixar da nosa bes ta. 
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