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CADAQUEN FALA DA FEIRA COMO LLE VAi NELA

••••

Catro mortos en dous meses nos Estaleiros de Ferrol: Astano e Bazán, son moitas perdas humanas. Mais val previr que lamentar, e urxe millorar a seguridade dos obreiros, e dotar a
Ferrol dun Centro de Oueimados, e dun transporte deferidos moito máis áxil, desde o momento en que en Galicia só hai unha unidade de queimados, na Coruña .

••••

Cada día hai mais centros culturais e recreativos (Asociacións Culturais, Clubs Xuvenís,
etc. ) , nos que os nenos e os mozos poden promocionarse e ser creativos. Pero a inda nos atopamos cunha mocedade desilusionada, que non sabe que facer ... Cáritas de Vigo vén de publicar
unha enquisa, un estudio, entre a mocedade galega, na que descubrimos que o 42 por cen dos
mozos adican o seu tempo libre a pasalo ben .e a fuxir dos problemas; o 30 por cena relacionarse cos demais, e só un 9 por cena aspiracións culturais e un 4 por cena ideais po líticos .

••••

Hai unha industria que non coñece moita crise : a ind ust ria do secuestro. En Italia o
ano pasado, gañaron 3.000 millóns de pesetas en rescates dec larados. Só nun ano foro n secuestradas 82 persoas. Esta febre polos cartos fixo sub ir moitas décimas o comenzo do ano en España .

• ••

Este ano é un ano de preparación prás eleció ns, e polo tanto de moitas ofertas e segundas intencións. Neste clima de sorr isos e ape rtas comenzan as conversacións sobre os precios
agrícolas, e as discusións sobre os impostos sobre a renda que teñen que pagar os labregos. O Minister io de Facenda quería subir os impostos esaxeradamente, pero parece que o pensou millor,
e promete deixalos así astra que pasen as eleccións. Son moitos os votos que están en xogo.

•••
NON HAI MORTOS DE SEGUNDA
Existe unha especie de hipocresía na sociedade, que consiste en ter unha dobre medida
asegún as circunstancias. Por exemplo, ternos o caso de Polonia. Toda Europa anda a berrar
contra a falta de libertades, a toma do poder por parte do Exército e, desde logo, contra a intromisión de Rusia nos asuntos polacos contrariando á vontade do pobo.
.
Está ben, pro ... no mundo hai mais cousas. A mesma televisión no programa "Objetivo"
do 7 xaneiro , deunos a coñecer unhas imaxes terribles ~.r~aimente increíbles. Na República do
Salvador, en Centroamérica, os matóns con apoio milita(.. .,t orturan e matan mesmo a mociñas e
rapaces de 1 S anos. Miles e miles de mortos tamén entre:~os.labregos de Guatemala, desaparecidos en Arxentina, ditadura de Pinochet en Chile, e outras ma.is cousas.
·
A mesma Jgrexa en Roma e en Europa, que berra contra os abusos que se están· a facer
contra Polonia, cala ahondo sobre as atrocidades que cometen os réximes "católicos" ou que invocan o nome de Deus.
E habería que empregar sempre a mesma medida, porque á hora de defender a vida humana non debe haber ''roxos" nin ''brancos" , xa que a dignidade das persoas non tén unba cor determinada.

J

PRA UN DIA DE F-EIRA

Dame gusto irá feira,
pasearme cos mozos e os vellos,
fa/ar/le a ca/quera picariño,
andar entre as vacas,
mirar os becerros,
E saber que todos nós somos
criatli~

d'

D~s.

_que se goza con vemos.
Dame gusto mirar, prós tendeiros, _
vendendo paxeles,
vendendo na froita,
vendendo nos queixos
iQué fermosos os berros,
quéxeitosoconcerto!
E saber que todos nós somos,
criaturas de Deus,
que se goza co~ vemo.s.
Dame gusto pensar na xentiña,
cada un da súa parroquia,
cada un do seu barrio,
cada un da súa casiña,
cada un coa súa vida.
E saber que todos nós somos
criaturas de Deus,
que se goza con vernos.
Dame gusto saber
que á tarde volvemos
ó lugar escondido,
ós desprecios tal vez
ás lo itas da vida
á vida ignorada que temos.
E saber que todos nós somos
criaturas de Deus,
que se goza con vemos.
_Dame gusto atopar na casiña
ó meu gado con ben,
a toda a miña familia,
sentir que me queren,
ver como me estiman.

t

HVANXELIO SEGUNDO MARCOS (1,14-20)

Despois que Xoán foi encadeado, marcho u Xesús
a Galilea a anunciar a Boa Nova de Deos decindo:
- O tempo está cumprido, e chega o Reino de
Deos; convertídevos, e crede na Boa Nova.
C.mmando pola ribeira do mar de Galilea, veo a
Simón e mais a Andrés, o seo irmán, largando o
aparello no mar, pois eran pescadores. Díxolles
Xesús:
- V"Jde contigo, e fareivos pescadores de homes.
Deharon - de contado o aparello, seguírono. Un
pouco mais adiante veo a Santiago, filio de
Zebedeu e mais a Xoán, o seo irmán; estaban
unnxando o apareilo na barca, E desequida os
cbamou. Eles, deixando ó seo pai, o Zebedeu, e
mais
seus tripulantes na barca, seguírono.

'os

E saber que todos nós somos
criaturas de Deus,
que se goza con vernos.
Dame gusto soñar nun mañán
de paz e armonía
pró gado e prá xente.
Sen ricos nin pobres,
sen xente que ande perdida
pala mor duns cantos moi listos
que a ganancia que nunca sudaron
rouban nun día.
E saber que todos nós somos
criaturas de Deus,
que se goza con vernos.

XUICIOAIGR
Moitos teñen acusado á Jgrexa de ser pouco galega e algúns din que a Jgrexa tral
Outros din que a Jgrexa ten feito moito ben. Todos teñen _razóns que aportar. IRIMIA
á Jgrexa poucos meses hai. Recollemos agora as razóns que se ~ixeron naquel xuicio et
As acusacións contra a lgrexa
Quen acusaba era o fiscal da audiencia.
Acuso á lgrexa, decía, de terse comportado coma os poderosos deste mundo e non coma o seu mestre e fundador Xesús Cristo. A lgrexa, mais que de servir preocupouse de ser servida e temida.
Acuso á lgrexa e sobre todo ós curas de non falar galego
como a xente do pobo. Nos momentos solemnes e importantes usan só o castelán e así axudan a que moitos galegos pouco
preparados pensen que a fala galega non ten categoría. E moita
xente humilde acaba pensando que se non ten categoría a fala
galega tampouco a teñen os galegos que a falan. Acuso logo á
lgrexa de apoucar á xente no canto de darlle vida e espelila.
Acuso á lgrexa de ter predicado demasiada resignación
e paciencia ante os abusos.
·

O abogado defende á lgrexa
Señor xuez: acusan ós curas de non ser dos pobres coma
Xesús. Pero esquencen que son do pobo galego ¿e canta xente
hai do noso pobo que queira ser dos pobres? ¿Cantos educan
ós ftllos pra eso? Non é de extrañar que os curas ftllos do pobo
herden a mentalidade dos seus país.
Acusan ós curas de non usar o galego nas causas da lgrexa. Pero ós curas pasoulles como á maioría dos galegas: ensináronlles o desapego e ás veces o desprecio polo galega. No seminario tiñan prohibido falar galego e os superiores poñíanlles
pequenos castigos se lles sentían falar no noso idioma. Señor
xuez: moita xente ignora que igual ca Galicia, a lgrexa foi tamén dominada polos reís de Castela. Desde os Reís Católicos
os gobernantes escollían pra Galicia bispos de fala castelá e
obedientes ó goberno e de todos é coñecido que o gobemo
impoñía o castelán sacrificando o galego.
Acusan á lgrexa de non ter servido ó pobo galego. Pero
eu digo que a lgrexa axudou ó ser de Galicia: meteuse onde a
xente estaba e puxo consistencia na convivencia da xente. Aínda hoxe gran parte do ser de Galicia venlle de estar organizada
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en miles de parroquias e a lgre
parroquias. ¿Que sería das parr
campo-santo, sen ceremonias e
rroquias sen a lgrexa?
Señor xuez: ¿Cantos cur:
bo pra facer camiños, traídas d
rativas, etc.? ¿Cantos non servi
ou simplemente ensinando a lé
na? ¿Quen se preocupaba das p:
E o abogado remato u así:
xa galega habería que condenai
tan misturados que non se p1

.EXAGALEGA

>allou e traba/Za perxudicando a Galicia, ó ·pobo galego, e trabal/ando a favor dos ricos.
.• por unha casualidade da vida, tivo oportuJJ,idade de asistir a un .xuzcio que lle fixeron
2 sentencia final do xue.z ..Esperamos que o lector opine pola sfJa conta.
traballaron por unha situación millar pra Galicia: e eles tamén
eran membros da lgrexa.

Volve o fiscal a acusar
Moita labia tivo que gastar a defensa e non sei se convencerá a ninguén. Pero quero decir dúas palabras antes. da sentencia.
A primeira, que a miña acusación vai sobre todo prós xefes da lgrexa: as autoridades e os mestres da lgrexa teñen responsabilidade e pola súa preparación deberían recoñecer que
os pobres e febles son os preferidos de Deus: eles deberían defendelos porque eles coñecen o evanxelio.
A segunda é pra decir que nestes tempos a lgrexa sigue
poñendo .mendas cando xa hai pano pra facer vestidos novos.
Quizais no pasado a política podía pouco porque a xente vivía moi aillada e había poucos medios par poñer grandes remedios. Pero desde hai moitos anos as cousaslpoderían cambiar
e a lgrexa non axuda a que cambie.

O ·xuez pon punto final

xa axudou a dar forza e vida ás
oquias sen festas do patrón, sen
;omunitarias, que sería das paas non traballaron en unir ó po.e augas, electrificacións, coopeiron de mestres poñendo escola
r pra que se aprendese a doutriarroquias naque! tempo?
Pra condenar o pasado da lgrer ó pobo galega porque estaban
odían separar. Moitos cristiáns

Señoras, señores, hai que ollar adiante mais que atrás.
Como dí a defensa, eu ve~o que a lgrexa ten feito e fai moitas
cousas boas pero o Mestre Xesús· dixo que non era cousa de
chufarse senón cumprir unha obriga: · "Cando fagades todo o
que se vos mande decide: pouca cousa somos, total non fixemos mais que o que tíñamos que facer" (Le. 17 ,10)
.
Tamén vexo como dí o señor fiscal que a lgrexa fixo e
fai moitas cousas mal. Pero eu como xuez dígolle o que lle dixo o Mestre Xesús a unha pecadora que se asemellaba á lgre- ·
xa: "Eu non te condeno. Vaite e desde agora non peques
mais" (Xn. 8,11). Procura non pecar mais porque no teu pecado levarás a túa propia condena. En <liante sé mais do pobo e
fala o idioma do pobo. En diante defende mais o humilde. Se
non o fas, o . humilde hate despreciar e serás tirada ó camiño
(Mt. 5 ,13). E se alguén non tén pecado que tire a primeira pedra. E levantouse a sesión.

OSEGREDO
NHA vez eran dous novios que
xa levaban bastante tempo de
relacións. O pai da rapaza chamou un día ó Serafín, que era o mozo, e d íxol le que había que pensar en
casar, que xa levaban moito tempo-de
mozos e que tal e que sei eu.
O Serafín, que non estaba moi
convencido, qu ixo probar se a rapaza e
a familia eran de fiar. E na primeira ocasión que tivo, d íxolle:
- Mira, Concha, ti ben sabes que
te quera ben. O teu pai faloume de casarmos e por min ique mais quixera!
Pero é que non podo.
- ¿como é eso que non podes?,
d íxolle a rapaza.
. - E un segredo, nena. Non cho
podo contar.
A rapaza a insistir e o mozo a terquear, botaron varios días. O fin d íxolle o Serafín:
- Contareicho lago, pero tés que
prometerme non decirllo a ninguén.
- Canta, canta, dixo a Concha.
- Pois verás, o caso é que eu ...
eu ... poño cada día o seu ovo talmente
coma o das pitas.
- i Xesús me valga! dixo ·a Concha. ¿E ti apúraste por eso? Eso non é
unha chata senon causa de mérito. Hai
pou~as pitas que poñan ca~:Ja día un

U

ovo.
Tan contenta se foi a Concha de
ter un mozo como non había outro,
que non pu ido aguantar sen contarl le
o segredo ó seu pai e sen darse de canta esaxerou algo a causa: o seu Serafín
poñía cada día dous ovos de· pita. O
pai contoulle con moito seqredo ó seu
compadre Manuel (e facéndol le xurar
antes que non o ·contaría a ninguén)
que o que había ser o seu xenro poñ ía cada día tres ovos mais grandes
cós das pitas.
E pasou o que tiña que pasar, o
que pasa sempre: a noticia rebolou e
chegou astra o presidente de "HUEVERA CORUÑESA; S.A." que se apresurou en ir contratar ó Serafín pra
que traballase prá empresa. El foi moi
contento porque ·estaba sen traballo
coma moitos na nasa terra, pero cando" se enterou que era pra poñer ovos,
quedou un pouco volado e acabou
contando a verdade. Todos se riron
moito coa agudeza do rapaz e vendo
que era tan listo déronlle traballo na
empresa e a Concha tivo que buscar
outro mozo.
Xa decía o apóstolo Santiago fa- .
landa-·da lingua lengoreteira: "cunha
fogueiriña cantas carballeiras poden
arder!".
·

CELEBRAR O DOMINGO
nos teñen tendencia- á pasividade: sentarse d iante da televisión como paspáns, ... teñen xoguetes pero logo l les
cansan pois non son creativos ( iaqueles aradiños de pau que se facían antes!).
Nós debemos invitarlles a d iversións activas: facer deporte, desenrolar
algunha afición, ler, coleccionar, ... E
debemos xogar con eles e invítalos a
inventar xogos. Por outra banda nós
debemos facer festa tamén o domingo.

Día de familia----------

"O domingo non hai escala, erguémonos mais tarde, poñémonos roupa
nova. Soa a campá pra irá Misa ... " Así
vive un neno o domingo. Pro ¿qué é o
domingo?

Dia de descanso--------0 descanso é un dereito natural de
todo home. Despois dunha semana de
traballo necesitamos descansar. Anque
no agro esto non sexa moi doado ... Os
nenas tamén traballan e cansan; érguense cedo pra irá escala, e o domingo necesitan durmir e recuperar enerx ías ¿sabemos descansar?

Día de festa - - - - - - - - - -

Descansar non é "non facer nada",
senón cambiar de actividade, facer al go por pracer ou distracción: ler, parolar, ter algunha afición ... Hoxe- os ne-

0 domingo é o d ía que nos permit e axuntarnos, despois dunha semana
mais dispersos. Aproveitémolo pra estarmos xüntos, .pra falar e querérmonos un pouco rriais. Os nenas precisan
a seguridade de sentirse unidos á súa
familia.

Día do Señor __________
Sobre de todo, prós cristiáns, o
domingo é festa porque nese día resucite>u Xesús. Por iso celebrámolo participando xuntos na Misa: a festa dos
cristiáns. Non irnos á Misa por cumprirmos unha leí, senón pra atopármonos cos irmáns, escoitar a Palabra
de Deus, e darl le gracias: pra celebrar
xuntos a ledicia de sermos cristiáns.
Com(én animar ós nenos a irá Misa e
ir con eles, como quen vai a unha festa; pra cantar e rezar xunt os.
E logo da Misa parolar e compartir
cos veciños, collendo forzas pra ·-1ivir
como irmáns ó longo da semana. Con
esa fe na Resurrección que levaba ós
prime iros cr istiáns a sentirse unha
gran fa milia. _

Meu señor, ¿quere ter cartos
e chegar axiña a rico?
Non se mate a trabal/ar,
nin se dobregue co pico.

Se non quere padecer
do secuestro o perigo,
uns grandochos gardaespaldas
vai ter que levar consigo.

Xogue tódalas semanas
á lotería e quinielas:
poida que acerte catorce
ou que quede a dúas velas.

Vostede será "señor"
e andará nun Mercedes,
pro con pouca libertade.
¡Subirá polas paredes!.

Se estes xogos lle resultan
e chegue a millonario,
xa pode ir preparando
pra pagar, un talonario.

Reconózolle que estamos
dentro dun mundo !ambón
que nos empuxa a todos
a caír na tentación.

Porque van vir ben axiña
uns fulanos moi a punto
secuestra/o, e pra librar
vai ter que engrasa.r con unto.

Pro, con todo, é ben mellor
deixar de soñar co ouro:
comer en compaña o pan
élle o meirande tesouro.
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