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Don Balón, ídolo dos novos tempos

O MISAL GALEGO
INDUSTRIAS PROPIAS
EPEQUENAS
Por fín, os bispos xa deron carta branca
á
impresión
do misal galego. Pode ser u·n .
Unha das cousas qu~ mais se repibon instrumento de traballo pra que a litar:
ten é a de que Galicia necesita indus- ·
xia se poña a punto: e sexa a expresión viva
trias, e é certo. Entón, ¿por que hai
do pobo crente que fala na nosa lingua ... Os
bispos teñen moito mais que facer: hai que
tantas protestas cando algunha indusurxir ós cregos a que tomen en serio o uso da
tria quere entrar en Galicia? A razón é
nosa ling-1:Ja nas celebracións relixiosas. A
moi clara: son industrias dependentes,
lgrexa de .hoxe terá que dar contas por non ·
é decir, dependen doutras que hai
tomar en serio este· compromiso improrroganoutros sitios, sen desenvolver o proble.
pio. Aló non as q ueren e tráenas pra
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acó porque son c<;mtaminantes e emDA INDUSTRIALIZACION GALEGA
porcallantes, ou porque os galegos
Dúas das industrias mais importantes
traballamos mais barato.
do país galego son noticia ... Alúm:ina-Aluminio de Xove que pasaba por ser a empresa un
As industrias que necesitamos en
pouco mais estable na negra.paisaxe da in- .
Galicia son as propias, as que se fan a
dustria galega, .vitise envolta nas ·:últimas separtires das nosas riquezas: madeira,
manas ert follóns: os obreiro~ denuncian exceso de horas de traballo e pouco salario, e a
carne, gando, pe~e, marisco, etc. Inempresa non quere contratar ós obreiros
dustrias que creen riqueza prá nosa teprecisos pra que os traballadores teñan unha
rra e que se desenvolvan todas. nela, e
xomada digna de traballo. Por outra banda,
·non somente as primeiras fases, as
Astano de Ferrol que nos tiña xa acostumamais porcas e menos rentables.
dos a despedir traballadores, parece que tocou
o teito da crise e só vai reducir o descenPolo demais, a industrialización
so da plantilla á metade dos que ·estaban con
dependente segue un modelo de conun pé na rúa: catrocentos.
centración, ·é decir, concentra todo en
EMPRESAS PUBLICAS
poucos núcleos, neste caso nas provinEstas dúas empresas teñen un .c eito cacias de Pontevedra e Coruña deixando
rácter oficial pois pertencen ó JNI (Instituto
a Galicia interior, Lugo e Ourense, meNacional de Industria). Son estas, industrias
nos favorecida e despoboada, .porque a
controladas polo Goberno e sostidas cos car·. tos de tódolos ciudadáns. Por certo, non son
xente corre cara eses postos de traballo.
as empresas mellor administradas, son as que
Necesitamos pequenas industrias
mais perdas teñen. As promesas dunha Gali- .
espalladas por toda a nosa xeografía
cia mais industrializada están no aire . As emexplotando as nosas riquezas e inipepresas galegas que están na órbita do INI e
que teñen roáis obreiros son: Bazárt e Astano
dindo que a xente labrega teña que
Feri:ol, Empresa Alvarez e Barreras en Vino
emigrar. E ese asunto debería ser algo
go, Endesa en As Pontes e Alumina en Vivei- ·
que trouxese consigo a autonomía.
ro.
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Certo día nun camiño
vin unha cousiña causa
Ai, lila, /afila; lila
Ai, lila~ /alifa, /ala.
¿Que sería, .meu señore?
Dígamo; pra eu sabere.
País eu vinche un paxariño
vestido de mil coores.
¿Que decía o paxariño
que decía, meu señore?
Decía causas bonitas, ·
que ter non che teñen nome.
Diga axiña, diga lago~
teña·présa, non me embobe..
'"Ven soprando polos montes
un vento de libertade"
.Ese vento que nos. leve
a imha terra de irmandade
""Alguén escribiu no ceo
palabras de vida e festa"
Quen tal fixo ben sabía
que estamos en'gran baixeza.
"Un pobre e moitos pobres
non son un fato de ove/las'~
Non, señore, non o son,
san irmaos'pra mesma mesa.
"Deus está cabo dosfebles,.
Deus está cabo da vida'~
A pesar de moita xente
isa é cousa ben sabida'~

EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (S,21.25-34)

Pasando de novo nunha barca para a banda de enfrente, xuntouse moita xente a carón del, que estaba na beira do mar.
Había unha muller, que padecía hemorraxias desde doce anos atrás, e tiña sufrido moito cos médicos, que lle acababan cos bens; total para nada,
pois mais ben ía cada vez peor.. Como oise falar do
que facía Xesús, achegouse antre a xente por detrás e tocoulle o seu vestido, pois decía:" Anque
non lle toque mais que o seu vestido, ficarei sana".
E no momento, secándoselle a fonte da emorraxia,
sentíu no seu corpo que estaba curada do mal.
Axiña Xesús, decatándose da forza que saíra del,
volveuse e preguntou:
- ¿Quen me tocou a roupa?
Os discípulos respondéronlle:
- Ben ves a xente que. te apretxa; ¿e ainda preguntas por quen ie 'tocou?
Pero · el seguía mirando arredor para ver quen fora.
Daqtiela, a muller, asustada e tremendo, sabendo o
que lle sucedera, veu cair ante eL,, contándolle toda
a verdade.
El díxolle:
-Filia, a túa íe sandoute, vaite en paz, curada para
sempre da túa doenza.

T - "Haiche x.ente con gran fe
que·cambia o ar das causas"
G - Sí, Señore, e tamén hai
outras moitas que non ousan.
T
Vaites, vaites ca paxaro,
ia de causas que el sabía! T G O paxaro non lle é parvo,
Gben sabía o que decía.
.T .- Eu collín o paxariño,
deille un bico no peteiro.
G - Un bico dado con xeito
vale mais que o mundo enteiro.

Nota: Este ROMANCE pódese cantar coa música
da cantiga ·~unha vez indo pra feira" do grupo musical "Doa".

Abriuse a porta do ceo
e aplaudiron a cantiga.
Se deixaran a Deus ceibe...
icantas causas non diría!

HISTORIA DA NOSA TERRA: ·o PR

O próximo día 28 de xuño cúmprese o 46 cabodano da aprobación polo pobo ga
da nosa historia: o 28 de xuño de 1936, en resposta a un referendo, 993.351 galégos a
rra nunca chegou a facerse efectivo.
Moita historia detrás: a autonomía no século pasado
AJgunha xente mal infonnada caída que o dereito a gobernarse Galicia en por si, que dalgún xeito recoñece a Constitución española de 1977 e recolle o Estatuto actual, veu caído .
do ceo ou por influencia dos cataláns ou dos vascos. Pero a
cousa non -é de onte, ten unha historia moi antiga. Hoxe recor. daremos só algúns feítos mais recentes que así nolo demostran.
•
No 1808 cando a guerra contra os franceses de Napoleón,
organílase en Galicia a Xunta Suprema do Reino de Galicia,
que non só f ai frente ó invasor senón que tamén proclama a
autonomía de Galicia.
•
No 1846 con ocasión dunha rebelión militar en Lugo
que mandaba o coronel andaluz Solís formouse en Santiago a
Xunta Superior de Goberno de Galicia animada por un gran galeguista: Antolín Faraldo. A Xunta pretendía redimir Galicia
dos abusos e do esquencemento centralista. A cousa acabou
mal e os dirixentes militares foron fusilados na vila curuñesa de
Carral, onde ainda hoxe hai un moimento que os recorda.
•
A partir do 1850 a afirmación da persoalidade galega
aparece sobre todo en revistas e periódicos como El ClamQr de
Galicia que saía na Coruña desde 1855 e o periódico de Vigo
El Miño animados por dous grandes Galeguistas ·como foron .os
historiadores Vicetto ·e. Murguía. Nestes anos prodúcese un
gran movimento literario galego do que é o millor froito o· libro de Rosalía de Castro Cantares Gallegos que saíu no 1863.
•
No 1889 Alfredo Brañas catedrático da Universidade de
Santiago publicou en Barcelona o libro El Regionalismo no
que reclamaba unha política autonómica pra Galicia, e expoñía a sua doutrina autonomista.
·

A historia mais recente: o movimento galeguista
no presente século ·

•

A principios do noso ·século produciuse un gran movi-
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mento campesiño con grandes
labregos apoiados por burguest
bre todo a· supresión dos antig<
mesmo tempo reclamaban tami
galega. Cabezas dese moviment1
dade Gallega (do 1907) e Acciói
No 1916 os irmáns Ramé
•

•

IMEIRO ESTATUTO GALEGO

alego do primeiro Estatuto de Galicia .. Non é logo o que· agora rixe o primeiro Estatuto
aprobaban o Estatuto de Autonomía pra Galicia que por mor do Movimiento e da.gue-

ESTATUTO DO 36

concentracións e asambleas de
;es progresistas. Reclamaban so~os foros sobre as terras, pero ó
tén unha política cada vez mais
to foron as asociacións Solidari)n Gallega (do 1911) . .
ón e Antón Vilar Ponte fundan

¡

na Coruña a Innandad_e dos Amigos da Fala que logo se había
de extender noutras moitas Innandades por toda Galicia. Fon. daron o periódico semanal A Nosa·Terra escrito totahnente en
galego. As Irmandades teñen no ano 1918 a sua primeira Asamblea en Lugo na que reclaman a "autonomía integral da
nación galega". Co paso do tempo as Irmandades dedicaranse
ó traballo pola cultura galega mais que ó traballo pplítico.
En maio do 1931, ós poucos dias de desaparecer a mo•
narquía en España, o Seminario de Estudos Galegos, propuxo,
antes de haber Constitución do Estado, un primeiro proxecto
de Estatuto Autonómico.
Un segundo proxecto saiu da gran As~blea Republicana da Coruña, o dia 4 de xuño do 1931 onde se aprobaron as
Bases pró Estatuto Galegon .
•
Unha vez aprobada a Constitución da 11 República, os diputados galegas nas Cortes volven a elaborar un novo proxecto
de estatuto que estivese xa de acordo éoa nova Leido Estado.
Presi>ntaron o seu trahallo nunha .gran Asamblea celebrada na
Coruña o 25 de outono do 1931.
•
bn abril do 1932 o axuntamento de Santiago convoca a
todos os Axuntamentos galegos a un gran Concello en Compostela pra elaborar e aprobar o definitivo Estatuto de Autonomía de Galicia partindo dos traballos anteriores. A gran asamblea tivo lugar os dias 17, 18, e 19 de Nadal do 1932. A
asistencia foi completa e o Estatuto aprobado por gran maioría na Asamblea. Faltaba só o referendo do pobo galega. ·
Por fin o referendo foi autorizado por un decreto do go: berno español o 27 de maio de 1933 e convocado , d~spois de
varios gobemos de dereitas, pró 28 de xuño do 1936 . Nese dia
o Estatuto Galego apoiado por todos os partidos de centro e
de esquerdas, e defendido sobre todo polo Partido Galeguista
·
foi aprobado polo noso pobo.
lrimia quixo hoxe axudar a gardar memoria da historia
do noso pobo, porque uri pobo sen memoria logo esmorece.
E Galicia ten unha longa historia que hoxe ternos que ir facendo entre todos;

Irnos comenzar hoxe unha nova sección na nosa revista, que irá traendo a estas páxinas algunhas das moitas lendas encol do Apóstolo Sant-lago, posto que este ano témo lo a él coma protagonista.
O SARTEGO DE PEORA E A RAIÑA LUPA

A lenda encol do Apóstolo afirma que
unha vez morto, os seus restos foron introducidos nunha bar<;:a sen vela nin timón; o
que subiron logo os seus mellores discípulos,
pra se deixaren guiar pola mar, que levou á
embarcación dende Jaffa (en Palestina) deica
as costas galegas.
O camiño deu por rematado cando, ó
cabo de sete dias, a expedición foi parar a un
lugar perto de Padrón, que precisamente colleu o seu nome da pedra onde foi atada a
nave ("pedrón"). Aínda se conserva unha especie de columna e a cadea que din que serviu para amarrar a embarcación.
A lenda conta cómo os discípulos de
Sant lago deixaron o seu corpo sen vida nunha gran lastra perto do lugar onde atracaron.
E nada mais entrar en contacto co corpo, ésta amoleceu coma se fose un queixo, moldeando un perfecto cadaleito pró Apóstolo

(ó que se lle chamou logo "Arca Marmórica"), sartego que foi utilizado no seu enterro
días mais tarde, tras duns acontecementos
nos que unha muller, a raiña Lupa, foi a protagonista.
A esta muller tiveron que se dirixir
Teodoro e Anastasio, os prfncipais discípulos
de Sant lago, pra pedirlle o permiso de enterramento. Cóntase que _ela non quixera reci-·
bir en vida ó Apóstolo. que predicara nestes
lugares, por iso lle dixeron os discípulos:
"Recibe morto a quen non quixeches facelo
en vida".
Porén, a reacción da Lupa foi meter na
cadea ós dous cristiáns, pero un anxo axudounos a sair, e estes voltaron a pedirlle
permiso á raiña pró enterramento do seu
mestre. Non sabendo como desfacerse deles
a raiña . Lupa d íxolles: "Cos bois que teño
naquela montaña xunguide un carro e erguede 'un sepulcro onde queirades". Ledos, dirixíronse cara a parella de animais, pro grande
foi a súa sorpresa, ó ver o novo engado da
raiña: os bois non eran tales, senon dous teros touros. Non obstante, non coLleron medo, fixeron o sinal da ·'Cruz ante eles, que
deseguida se tornaron uns mansos bois que
levaron os restos do Apóstolo deica o lugar
onde_ hoxe está Santiago. Anque polo camiño, os discípulos do Apóstolo tiveron que
vencer a un formidable dragón, que os ameazou botando lume polas ventas. E a raiña Lupa convertiuse a fe cristiá.

Un dos feítos que maís chama a "'ate~
ción é o que se dá en moitas casas do noso
país: o de que os país lles falen ós seus fillos
nun idioma distinto do que empregan pra falaren entre eles.
Calquera que pense un pouco terase
decatado de comportamentos así. Matrimonios que falan o galego pra todo, desde as
conversas na intimidade astra as lerias do
traballo e da casa. Xente que coma calquera
de nós, que sente a terra e emprega a fala nosa, a fala que aprenderon de seus pais. Pois
esa mesma xente, en chegando o momento .
de falarlles ós fillos ( ou a outros rapaciños)
viran ó castelán, mellor ou peor falado e actúan coma se o rapaz non entendese unha
miga de galego. Como se a nosa lingua fose
unha enfermedade contaxiosa da que convén librar ós cativos e cativas, desde ben
novos.
Este comportamento xa vén de vello.
Pro, coma todo, ha ter algunhas causas, que
a xente non faí as cousas así porque sí. Cómpre f alarmos un pouco delas, antes de seguir.

Todos sabemos que, polas moitas desfeitas que sufriu Galicia ó longo da nosa historia, fomos un país condenado a ser gobernado e mandado por xentes de fóra. Xentes
que canda eles traían o seu idioma e que, na
meirande parte dos casos. descoñecían a nosa fala. Iso , co pasar dos anos, foise asentan/
do cada vez mais.
A.sí, a xente foi vendo que ademais de
considerar ás persoas polos cartos, tamén se
Ues consideraba pola fala. Erache ben <loado
de entender: os que tiñan o poder , a terra, os
cartos ... eses falaban castelán . Os pobres , os
que tiñan que andar a traballar de sol a sol ,
eses falaban galego .
A cousa empeorou despois do 36 , cando houbo unha guerra civil e os que a gañaron non vían ben que se falase o gal ego. E
prohib írono. Por iso os poucos libros e revistas que había na nosa lingua deixaron de
aparecer. E por iso na escola , e na igrexa, e
nos comercios da vila , non había mais ca castelán. E no radio, que empezaba a habelo
daquela en moitas casas, non falaban nin unha miga de galego.
Os país, que -como di un amigo meu sempre queren o mellor prós seus ftllo s, deron en razoar dun xeito semellante a este: se
o castelán é a lingoa dos que teñen cartos e
bos empregos, se o castelán é a lingua de ler
e escribir, se o galego só falamos os que andamos a sachar todo o día, ¿como lle hei falar ós meus fillos?
En castelán, foi a resposta da meirande
parte deles. E así, coa mellor boa vontade,
empezou este fenómeno que hoxe tén o
noso país, como poden selo fracaso dos nenos na escola ou o pouco caso que p.os fan á
hora de pedirmos unha cousa á Administración. Pro das consecuencias disto habemos
f alar prá semana que vén
._
MADALENA MARINO
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Mesmo me parece a min,
queridos amigos meus, .
que existe xente abondo
pra quen o fútbol é un deus. ~
Collidos polo balón
>o<
teñen o seu pensamento:
facer quinielas e pra eles
)o(
case mais có alimento.
Claro que iso das quinielas ~
xa vos é outro asunto,
~
que a moitos só interesa
~a ver se cae "o unto".
)o(
'°".
Porque penso que no choio \O(
deste xogo das pelotas
hai mais dun aproveitado
que que re poñerse as botas.

Estes novos tempos sonvos
de moi grande admiración
~:
porque hai que ver o que manda
)o(
o meu señor, don Balón.
)o\
)o(
Como exemplá ahí está
)o(
o mundiaJ campeonato
)o(
que o está tendo que tragar
)o(
todo canto ha_i can e gato.
)o(
)o(
Acende o televisor
~ e verás á xente tola
)O(
ollando sen respirar
)o(
)o(
por ver onde colle a bóla.
)o(
)o(
A inda hai alguén que non dorme
porque é tan aficionado
que
lle disgusta moitísimo
~
se cae un mal resu,ltado.
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.. lrimia" pódese mercar: ·
1

• En Santiago: Librería ~ Agarimo". Praza de Cervantes.
• En Coruña: Librería Nos". Praza do Libro.
• En -Lugo: Librería 8iblos"~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería Seoane.
11

11

EDITA: "Asociación IRIMIA"
DmECTOR: Victorlno Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo)
RESPONSABLES: Alfonso Blanco, Alexandre F. Pwnariño, Manolo Regal,
Xosé-Antón Miguélez. Pepe Chao· e outros colaboradores.
EDICION E DISTRIBUCION: Mosteiro de Sobrado dos Monxes (Coruña)
PEDIDOS E ADMINISTR.ACION: Apdo.5, Villalba (Lugo). Tno. 982-510140
Conta na Caixa de Aforros de Villalb~ n. 04950 /0
DEPOSITO LEGAL: C-141 t-81
..
PRECIO: Dous Pesos.

(

