
SEMANARIO DE CRENTES GALE.GOS N.0 15 - 7 Febreiro 1982 

OPAltQ 

l 

"OS BOS HOMES DESTA TERRA QUEREN TODOS TER TRABALLO, 
l·ERO OS CAPITALIS'tA.S GOZAN VENDOOS PARADOS 



A FORZA DOS DEV ANCEffiOS 
Nun barrio de Santiago de Compostela, Bonaval, hai un convento que foi dos frade do

minicos . Alí está instalado -0 Museu do Pobo Galega e no templo de Santo Domingo xacen 
soterrados personaxes galegos tan importantes coma Rosalía, no chamado Panteón de gale
gas ilustres. O presidente da Xunta de Galicia, o médico compostelán Xerardo Fernández Al
bor quixo que a súa toma de posesión se fixese nesa histórica igrexa. Foi o 21 de xaneiro. 

A escolleita do lugar tén un fondo significado simbólico: todo o labor que se faga para 
ben de Galicia hase asentar sobre a nosa historia e sobre a lembranza do que os nosos antepa
sados, os devanceiros, fixeron polo noso pobo. Galicia debe partir das súas raíces do pasado e. 
debe seguir o camifio que eses guieiros tracexaron. 

Con todo , ese acto non debería significar somente un recordo romántico. A nosa terra 
e a súa xente atópnase <liante dun desafío: hai moito que facer e ternos que ollar cara o futu- . 
ro. Estamos nun momento moi crítico e difícil, nunha verdadeira encrucillada ou cruce de 
camifios. Porque Galicia empeza a ser industrial e o cambio dunha sociedade agraria a indus
trializada trae moitos problemas para os que fará falla intelixencia e folgos. 

Apoiados, sí, na forza dos devanceiros, pero ollando con optimismo e esperanza cara o 
futuro. lrimia desexa ó novo presidente da Xunta que se cumpra o seu apelido: que a súa 
xestión política sexa un albor ou mencer para a nosa terra e historia. 

• • • 
••• 

Disque "'quen ben te quere, farate chorar". Se así fose, moito debeu querer esa nai 
da Coruña á súa nena que vén de morrer por culpa dos malos tratos. Tiña somente dous anos. 
¡ Increíble, compañeiros ! Cada ·día hai mais casos de nenos maltratados. E como se a xente 

quixese resolver os seus problemas desbafando co mais feble. En España, mais de 4.000 ne
nos maltratados 6 ano e 20 mortos nos últimos anos. En Inglaterra ... peor: nun só ano·, 8.000 
neno~ torturados e mais de 100 ni.ortos. Familias rotas, alcoholismo, par, falta de cartos, des
tragan mais ca mesma meninxite. ¡ Fai falla estar deshumanizados ! . 

••• 
"Deixádevos de confos e id.e ó grau". Pero ás veces o mesmo grau está no conto. Tal 

sucede con Xosé Manuel Carballo Ferreiro, crego de Castro de Rei, na Terrachá luguesa, que 
acaba de recoller nun horiño os contos que andou a contar de viva voz por festas ~ xuntan
zas. Un horiño cheo de humor e de sabencias do pobo co que te has divertir e que che dará 
que. penar. Non che é palla nin un palleiro, senon un· medeiro caraado • ...._ O. oais aue 

· queinn ben aoa 1eus fillos e non os queiran facer choru, xa ftll tendo hüroa ahondo en plego 
pn llea .eminar cousas sen que teñan que forzalos nin· acudir ó refrán de que "a letra co san-
1Ue entra. Coa contos de Carballo vaise ó grau. (Pmbolu chairegas. Edt. Galaxia. Colección 
Moucho) . 

••• 
'~ódolos embi¡os son redondos", ~o un humorista. Se pasamos toda a vida ollan-

do pua o no embigo, non habemos saír da nosa barriga. Pero dase a casualidade de que 
aÚMla que t6dalas barri¡as teñan un furado no me!(lio, non todas elas son iguais: hainas mais 
grosas e mais magras. Se ollamos somente o propio embigo podemos esquencer que, de cada 
tres homes, dous padecen fame e morren mesmo a causa dela. Para nolo recordar, ahí está o 
vemes 12 de febreiro , Día do Xexún Voluntario. O que aforremos en xexuar, en non comer 
ese d{a, podémolo entregar en calquer oficina da Caixa de Aforro ou Banco pra remediar a 
fameno m do. 
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A TAREA DE XESUS 

Cada día, 
a luz do mencer 
daba paso á mesma tartJa de sempre, 
somente anovada 
coa ilusión dunha estima fervente. 

Cada día, 
correr as v!1as e aldeas, 
fa/ar cos veciños 
anunciando 
que aquelo cambiaba, 
que chegaba a hora dos febles, 
que algo novo se estaba facendo. 

Cada día, 
tocará ve/liña con febres, 
erguela da cama 
e sanar ós enfermos doentes. 

Cada día, 
dar/le cara ó mal traicioneiro, 
proclamando con feítos · 
a desfeita dos demos trampeiros. 

Cada día, 
mans, corazón, pensamento 
ó servicio da xente, 
e na alma un desexo: 
que as persoas fósemos irmáns, 
sen atrancos pra se/o 
nin. dos grandes que rexen o mundo, 
nin dos nasos adentros. 

Cada día, 
aceptar con contento 
os servicios dos pobres, 
irmáns nos trabal/os da vida, 
irmáns nas loitas, 
irmáns na esperanza 
dun mañán mellar 
con renda mellar compartida. 

t EV ANXEUO SEGUNDO MARCOS (1,29-39) 

Despois, Xesús foi á casa de, Simón e maiS d~ Ap
drés, con Santiago e Xoan. A sogra de Sunon 
estaba na cama con f ebre, e axiña lle f alaron de

- la. E, achegándose, colleúna pola man e ergueu-
na; desapareceulle a f ebre e púxose a s_ervilos. 

Chegada a tardiña, leváronlle tódolos enfermos e 
endemoniados. E sandou moitos enfermos de 
varias doenzas, e botou moitos demos. 

Erguéndose moi cedo, saiu pra un lugar arredado, 
onde se puxo a orar. Simón e mallos seus com
pañeiros dixéronlle: 

- Todos te andan a buscar. 

El responden: 

- Vaiamos a outras partes, ás aldeas veciñas, pra 
· _predicar tamén alí, pois pra esto vin. 

Cada día, 
comer dese pan 
a naide roubado, 
pan sufrido e sudado. 
Cada día, 
senrarse a esa mesa, 
e fa/ar •.•• e escoitar 
coa alma en amores acesa. 

Cada día, 
retirarse ó deserto 
e contar/le ó Paidos humildes 
as suas andainas do día 
os seus "temores ' 
os seus adianto; 
os seus fracasos.' 

E alá no mais fondo, 
no ceine da alma e da vida, 
onde apousan os sañas 
e os menceres teñen durmida, 
escoitar a voz garimosa 
do Amigo fiel e sincero: 
""'Mañán é día novo, 
durme e acouga, 
compañeiro ,~ 



." 
O ANDACIO DO PAii 

Na conocida cantiga "Rebola a bola" que cantan os Saraibas teremos oido mais dunt 
talistas gozan véndanos parados". Pra comprender millor a-trastenda dese andacio do paro 

Tivemos unha longa conversa sobordo asunto e ir 

Fala o Constante (22 anos e no paro) 
• Estou canso de andar mendigand·o traballo como se 

fose un artículo de luxo querer traballar pra poder vivir. Xa 
logo teño andado tódalas empresas de Vigo e sempre volvo prá 
casa co mesmo refrán: "polo de agora non precisamos de nin
guén xa 'O avisaremos se chega o caso" 

• Na casa estou sempre de mal xenio, logo perdo a pa
ciencia e teño unha neura encima que non me aguantan. Teño 
un país moi bos pero ás veces noto certo reproche neles pois 
ós meus 22 anos sigo sendo unha carga pra eles. 

• Algunha noite volvín á casa algo empipado. Ben en
tendo que así non soluciono o meu problema pero fáiseme de
masiado pesado por veces e sinto a necesidade de esquencerme 
del. Agora comprendo a moitos mozos que se drogan. 
. • O evanxelio di que son fillo de Deus e que pra El son 
valioso pero teño a sensación de non servir pra nada, de que 
son un trasto unútil. 

Falan as estadísticas 
• En Galicia había a finales do 1981 máis de 120.000 

parados forzosos. Un ano antes a cifra da xente sen traballo era 
67 .000. A cousa vai en medras. 

• Deses 120 .000 parados, mais de 50.000 son mozos e 
mozas que buscan o seu primeiro traballo. Esto sen contar a 
xente do campo que está á busca de chollo sen apuntarse nas. 
oficinas do empleo (P .P.O.) 

• En España hai arredor de 2 .000 .000 ( dous millós) de 
traballadores sen empleo, sen contar .os temporeiros que traba
llan só uns meses no ano. 

• Dos traballadores sen empleo menos da mitade están 
asistidos polo subsidio de paro. Estes perciben promediando 
uns cos outros sobre 24.000 pts. mensuais (¿que familia pode . 
vivir con eses cactos?). 

• De 1200 mozos presos no cárcel de Carabanchel (Ma
drid) 540 estaban sen traballo cando foron detidos. E algúns 
levaban buscando dous anos. 

50.000 XOVENS GALEGOS ESTAI 
¡SOIO PEDIMOS O DEREITO 

Fala o doctor López Camiño, n 
"Sen f alar dos perxuicios ecoi 

ñino pra ·saúde mental. 
Unicamente a xente con moitc 

tar estar sen traballo unha longa te1 
O paro pon á xente en situación de s 
pra peor a personalidade e o carácte1 

Fala Andrés (38 anos, mecánic• 
• O que pasa é que hai mo 

traballar e prefiren vivir de moca. 
• Conozo a mais de un que 1 

anda traballando no oficio pola súa 
bresoldo. 



lO FORZOSO 

1a vez aquelo de "Os bos homes desta terra queren todos ter trabal/o, pero os capi
forzoso, 1 R IM IA xuntou na súa redacción a uns amigos que conocen o problema. 

nos recoller ·a continuación o que se dixo. 

~os DESEMPREGADOS 
REAL O TRi\BALLO! 

flédico psiquiatra 
nómicos o paro resulta da-

t personalidade pode aguan
npada sen poñerse neuras. 
:ufrir dos nervios e cambiar 
r". 

o con taller propio) 
ita xente que non queren 

cobra o Subsidio de Paro e 
canta quitando un bon so-

Volve a talar o Constante 
• A excepción non fai regra. Se hai algúns que non que

ren traballar hai unha maioría que queremos e non podemos 
traballar. 

Un dos problemas é que a algúns sóbralles traballo: en 
España hai unhos 700 .000 traballadores que teñen mais dun 
empleo ("Pluriempleo") e moitos que traballan horas extras se 
cadra pra comprarse a T.V. en cor ou cambiar de coche. Se · 
ninguén consentise traballar mais das horas normales crearían
se en España uns 600 .000 no vos pastos de traballo. 

• O ministerio de traballo calcula que o trampeo no Se
guro de Desempleo é do 19 por cento dos casos. E bastante pe
ro, como ves, é uaha minoría. E a algúris tampouco selles po
de esixir que non callan algún chollo pola súa canta cando o 
que cobran non lles chega pra vivir. 

Falan os bispos e o Papa 
• "Algún vicio profundo, algunha falta de raíz tén que 

existir neste sistema ( .... ) que non trae a perfección, que non 
trae a paz, que non trae a xusticia" (Papa Paulo VI) 

• "Que os defensores da _economía capitalista nos de
mostren con feitos que é posible acabar co paro dentro do seu 
sistema. Porque como tantas veces repetiu o Papa Xoan Paulo II 
.. sobre a propiedade privada grava unha hipoteca da socieda
de". Se os defensores do sistema (capitalistas) non .son capaces 
de pagar a hipoteca ( é decir de crear traballo) haberá que em
bargar a propiedade (pra que produza traballo )" (Bispos de Ca
taluña). 

Falan os santos 
• "O que teña dúas túnicas que as reparta co que non 

tén. O que teña de comer faga o :[Ilesmo" (San Xoán Bautista, 
Le. 3,11) 

• "O pan que a tí che sobra é do que tén fame. O vesti
do que gardas no roupeiro é do que vai espido. Estás faltando a 
cantos podes socorrer" (San Basilio). 



O RIF ANTE ( 11 ) (continuación) . 
e 

(O R ifante era un mariñeiro que gañaba pesos a mareas e que na s 
se gardaban talmente coma auga nunha peneira .... Pero tanta fartura minguou 
de súpeto e a [ame foi entrando en tódolos fogares. Tal aconteceu cando as 
traíñas mataron o xeito. 

O Rifante apareceu un dia diante 
do meu pa1, amigo seu dende nenas e 
ademais conselleiro. 

- ¿sabes unha causa? -dixo-. 
Hai fa me ifame! na casa do R ifante. 
Tí xa sabes que nunca ped ín nada a 
ninguén; mais agora veño petar na túa 
porta para que me emprestes mil reás. 
Ouero botarlle un balcón novo á miña 
casa, ¿sabes?, e así a xente que vexa 
que ando en obras non pensará que os 
meus non teñen que levarse á boca. 

Meu pai, que percorreu moito 
mundo ~seguroulle que a fame cúrase 
con pan; mais o Rifante púxose teso e 
volveu a falar. 

- A vergonza é peor cá fame. 
E seg u ro meu pa i de non conven

cer en terra a. un home que somentes 
ten intel ixencia no mar, abriu a gabeta 
e colleu mil reás; pero o Rifante ata
llouno : 

- Non, agora non mas deas; xa 
virei por eles. 

Na noite daquel día velah í se sen
tiu un ha tropa· na nasa casa. Era o R i
fante que viña coa muller, os fil los, os 
xenros, as noras e os netos todos en 
procura dos mil reás. 

A patulea do Rifante encheu a 
casa toda e daba medo pensar cómo 
formarían roda demandando pan ó 
seu patriarca. 

O R ifante, coa gorra encachada 
até as orellas, pediulle os cartas a meu 
pai, e ó recibilos das súas mans descu
briuse rel ixiosamente e amostrándo-
1 los a todos, dixo con w lemnidade: 

- Miña muller e meus filias: Se 
morro xa sabedes que se lles deben 
cincuenta pesos a este home. 

E sen decir outra verba tapou a 
cabeza e foise diante de todos, escalei
ra abaixo. 

Castelao,. de "Causas"). 



UNCONTO 

En primeiro lugar, sería moi bo 
que pensásedes un pouco na importan

. cia que tén ó contar contos na familia: 
os abós ós netos, os pais ós tillos, ... e 
tamén os nenos ós grandes. 

lPara que vale,. logo, contar contos? 

• Para empezar, os contos gús
tannos, pasámolo ben contándoos e 
escoitándoos. Facer a vida mais agra
dable, isto xa é bo. 

• O mesmo tempo, axuda a es
tablecer lazos de atención e cariño, 
que xa non se borrarán mais. 

• Outros efectos, menos impor
tantes e mais prácticos. 

o aprender novas palabras, arri-
quecer o vocabulario. 

o poñer en práctica a atención. 
o exercitar a memoria. 
o aprender a expresarse e facerse 

entender. · 
o desenvolver a imaxinación, fa

cendo novas combinacións cos feitos 
conocidos e buscando outras solucións. 

o etc . 
Hoxe poñémosvos un conto para 

que vós lle poñades o remate. 
iA ver como discurrides a carón 

do lume para lle buscar unha ou varias 
terminacións axeitadasl 

NHA VEZ eran dous cegos: o home, que tocaba a zanfoña, e a muller, 
que tocaba as castañolas. E, como correran moitas feiras, fzxeran bos cartiños. 
Tantos que case encheron unha ola. E como non sabían onde puidesen telos 
ben segu.ros mentres faltaban da casa, fixeron un foxiño" debaixo da figu.eira que 
tiñan no curra/ e meteron nel ola e cartos. Cada pouco desente"aban a ola e bo-
tábanlle unha presadiña de moedas. · 

Pero tiñan .un veciño. E o veciño maliciaba de que os dous cegos tiñan un 
madureiriño de car tos. E un dia, cando viñeron os vellos dunha festa, foron ao 
cu"al, colleron un sacho e moveron algo a terra; ergu.eron a tapa da ola e bota
ron alí unhas moediñas. Mais aquel dia o mal veciño escondérase a velalos. E a
quela mesma noite rouboulles a ola. 

De alía uns dias trouxeron os vellos outra pitanza e cq,ndo se puxeron a 
cavar, mesmo dar a primeira sachada, xa se deron por roubados. E volveron pa
ra a casa todos tristes. E _puxéronse a pensar a ver quen podería ser o ladrón. E 
caíron na conta que non puidera ser outro ningu.én senón oveciño. E entón ar
gallaron o xeito de volver ós cartos. 

( poñédelle o remate) 



O que avisa non traicioruz 
e eu, polo que vexo, coido 
que hai que se ir preparando 
porque enriba está o antroido. 

Cando polas rúas paso 
vexo xa en escaparate~ 
caretas que te disfrazan 
pra [aceres disparates. 

O lrimego dá en pensar 
que xa é chegada a ocasión 
de coller cimos ou grelos 
e ir aparcando un lacón. 

Pra que lle sente á barriga 
non has ser tan preguiceiro 
que non fagas o trabal/o 
de regalo con ribeiro. 

Eu su.paño que ninguén 
dará asfestas por boas 
se non se enfariña un pouco 
pra facer unhas filloas. · 

Disque o demo quere entrar 
pola cheminea ou te/las 
dos' que esquencen facer 
de postre unhas ore/las. · 

Haberá que disfrazarse: 
prá saúde é cousa boa 
rir algo de vez en cando 
e non ser triste persoa. 

Romper tanta seriedade 
co enterro da :;a, diña: 
hai que apurar bcn·a rosa 
que hai tempo pra tanta espiña. 

"lrimia" pódese mercar: 

• En Santiago: Librería "Agarimo". Praza de Cervantes. 
• En A Coruña: Libreria "Nos". Praza do Libro. 

• En Lugo: Libre~ía "Biblos". Dr. Fleming. 
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