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A terra é unha ferramenta 
de quen quita dela o pan 

que _ ninguén se chame a ela 
s·e non a suda no v.ran. 



Unlrn cousa moi curiosa é que 

moitas das nosas parroquias celebran 

as súas festas patronais precisamente 

no vran~ que é cando mais traballo h·ai 

entre os labregos. A razón disto pode 

ser o bo tempo, pero tamén puidese 

ser outra mais profunda. 

Así é: o ser humano necesita un 

tubo de escape na vida. Xeneralmente, 

a vida é dura e o traballo ocupa moito 

tempo. Por iso fan falla eses tempos 

nos que se rompe co traballo e a xente 

~d ícase a facer festa. 

Polo mesmo as festas patronais 

en Galicia teñen tanta importancia e 

significan o triunfo do home sobre o 

traballo: son unha liberación. Razón 

pola que debemos colaborar, co noso 

ánimo e o noso ·peto, para que resul

ten eficaces. 

Tamén deberíamos pensar que 

son unha boa ocasión para dar a coí)e

cer a nosa cultura galega. De ahí que é 

un acerto cando a Comisión de festas 

contrata a artistas do noso país. 

O vran foi sempre a estación das festas 
e romaxes. Dende fai uns anos haí que notar 
un novo xeito de facer festa, no que destaca 
a dimensión cultural. Podedes apuntar na 
axenda algunha destas festas: 

Este fin de semán celébrase o V Festi
val Celta de Ortiguefra, que se convirtéu nun- . 
ha plataforma prá busqueda das mesmas raí
ces folklóricas en pobos como Bretoña, Es
cocia, 1 rlanda, Gal icia e outras ... Estos mes
mos dias no Carballiño tedes outro festival 
internacional. Ven despois a festa de Galicia, 
no mesmo corazón do país e en moitas al
deas que teñen a Santiago por patrón. O pri
meiro domingo de Agosto podense facer du
as excursións: a Ribadeo prá asistirá Xira da 
Santa Cruz, ou a Catoira prá participar na 
Romaxe Vikinga. O domingo oito de Agosto 
tedes en Guitiriz a Feira e Festa da Música e 
da Arte, e o sábado siguente, en Viveiro, un
ha boa Mostra Folklórica. 

11 de SETEMBRO: A ROMAXE 

Sin esquencer que o sábado 11 de Se
tembro teremos a V Romaxe de Crentes Ga
legos, este ano en San Alberte, na Nacional 
VI, entre Guitlriz e'Baamonde. 

Despois ·de atravesar a ponte román 
que levou a moitos peregrinos cara Santiago, 
chegase a capela de San Alberte: abogado da 
fala ... E al í iremos moitos nese día con un ha 
intención: traballar prá que o noso pobo re
cupere a sua Fala. O lema é decisivo: A fala 
é un camiño. 



NA ESCOLA DE XESUS 

Se non sabes como rezar, 
volve fer o Evanxelio de hoxe 
e aprende dos Apóstolos: 
simplemente lle contaron a Xesús 
canto fixeran e ensinaran. 
Cóntalle ti tamén, 
simplemente, 
con táda a confianza, 
a que no día fixeches e falaches. 

Se andas tan cheo de traba/fo 
que nin tempo tés pra comer, 
e nin siquera descansas os domingos, 
escoita tamén a invitación de Xesús: 
acouga, 
disfruta da vida e da xente, 
disfruta co mar e coa terra, 
disfruta coa barca festeira; 
a tua vida vale ben mais 
que canto podes ter ou ganar. 

Se ves arredor teu 
moíta xente esquencida, 
que parecen ove/las sen pastor, 
pobres no carpo, 
pobres no espírito, 
non pases de largo; 
dóete no mais fondo, 
ofrece a tua palabra de alivo, 
ofrece os teus feítos que sanen, 
o frece todo canto ti tés 
pra poñer fin a esa pobreza. 

Se vives nun mundo de escravos, 
onde moitos pasen fame de moito, 
porque algúns teñen todo de todo, 
apFende do Evanxelío: 
o pour:o ben repartido 
chega pra todos. 

Domingo 16 ordinario 

t EV ANXELIO SEGUNDO MARCOS (6,30-43) 

Cando voltaron a reunirse con Xesús, os 
apóstoles contáronlle· todo canto fixeran e en
sinaran. El díxolles: 

-Vinde vós solos a un lugar arredétdo, e 
descansade un pouco. 

Pois eran moitos os que ían e viñan, e nin 
para comer atopaban tempo. 

F óronse solos na barca a un lugar arreda
do. Pero, ao velos marchar, fóronos seguindo 
por terra desde tódalas vil.as, e chegaron primei
ro ea eles .. ~í ,, cando desembarcaron, a topo use 
cunha gran moitedume. E' cenmovido, pois eran 
como ovellas sin pastor, púxose a predicarlles 
ensinándolles moitas cousas. 

Como se facía tarde, acercáronselle os 
discípulos e dixéronlle: 

O lugar está moi arredado, e a hora xa 
moi avanzada; será mellor que os despidas, para 
que vaian ás aldeas e vil.as veciñas, e merquen al
go que comer. · 

Pero el respondeulles: 
-Dádelle vós de comer. 
Contestaron: 
- ¿Iremos mercar dous centos denario de 

pan para U.es dar de comer? 
El preguntoulles: 
-¿Canto pan tendes? 
Despois de ~nterarse, responderon: 
-Cinco bolos e mais dous peixes. 

·El mandounos sentar en grupos na herba 
verde. E f óronse sentando en grupos de cen ou 
cincuenta. El, collendo os cinco bolos e mailos 
dous peixes, erguendo a vista ao ceo, bendeciu
nos, e partiu tamén os dous peixes entre todos. 

Comeron todos astra se fartaren. Eran 
cinco mil homes. 

E nunca te apuntes ós ricos, 
apúntate ós pobres unidos 
que do anaco de pan compartido, 
do peixe pillada e fritído 
tan festa abondosa pra todos, 
fan forza pró riso e pró loito, 
fan un /Joxe cheo de espranza 
pra un mañán sen pobres nin ricos. 



ACCESO A PROPIEDADE DA TERi 

A terra arrendada pode chegar a ser propiedade do arrendatario. Tal posibilidade x: 
medio do dereito de tanteo e o de retracto. Agora hai outras posibilidades. O primeiro que 

Condicións pra chegar a ser dono 
· da terra que se traballa 

1. Que exista arrenda.mento, 
¿ Que sexa de finca rústica, é decir: unha finca que estea 

aproveitada agrícola, gandeira .ou forestalmente. 
Non pode ser nin solo urbano, urbanizable programado, 
nin ser accesorias de edificios ou explotacións non rús
ticas, ou ter un valor en venda superior ó dqbre que lle 
correspondería na súa comarca por razóns alleas ó desti
no agrario. 

3 .- Que o arrendatario sexa profesional da agricultura, é de
cir, que se dedique de maneira preferente ás actividades 
de carácter agrario e se ocupe de maneira efectiva e di
recta da explotación, isto é, por sí ou con axuda de fa
miliares que con el convivan, sen utilizar asalariados na
mais que circunstancialmente. 

4.- Que o arrendatario non sexa dono de mais d~ 20 hectá
reas en regadío ou de 200 en secano. 
Dándose as anteriores condicións ou requisitos, o arren

datario terá dereito de acceder á propiedade das fincas que le
ve en arrendamento nos seguintes casos: 

Cando os arrendamentos sexan anteriores 
ó Código Civil~ 

Nos arrendamentos anteriores ó Código Civil (ano 1889) 
o arrendatario que traia causa de quen o fose daquela pode fa
cerse dono da terra arrendada. Pra elo ten que tramitar no 

A terra pra. que 

Xuzgado unha demanda e pagar ó ce 
cio das fincas determinado no pleit1 
propiación forzosa; isto é, un pom 
finca en venda. 

Cando os arrendamentos sexan 
á publieación da Lei d 

Nos que se esquencese o tem¡: 
O arrendatario terá o mesmo 

rior, e terá que ir igualmente 6 Xuz 
facelo no prazo de seis anos desde 

NOTA. - Compre saber que arrendatario é quen leva a terra en arrendamerito pagando un precio ou rene 



RA ARRENDADA POLO LEVADOR 

a existía antes da última e vixente Lei de Arrendamentos Rústicos de 1980, por 
hai que ter en conta é que teñen que darse as seguintes condicións: 

n a traballa-.. 

)ntado e en metálico o pre
º conforme ás regras da ex
co menos do que valería a 

anteriores 
le 15 de Marzo de 1935 

10 polo que se concertaron. 
1 dereito que no caso ante
gado, pero somente poderá 
a entrada en vigor da nova 

ia. 

Lei de Arrendamentos Rústicos, isto é, antes do 20 de Febrei
ro de 1987. Quedan tan só pouco mais de catro anos . . 

Caso que os contratos de arrendamento 
sexan anteriores 6 1° de Agosto de 1942 

E que a renda fose menor de 40 quintales métricos de trigo 
O arrendatario terá o mesmo dereito que nos casos ante

riores e terá que ir tamén ó Xuzgado, pero primeiro ten que 
agardar a que o propietario non f aga uso do dereito de recupe
rar a finca; isto xa non vai a acorrer, por canto os donos para 
facelo ~iñan que notificar tal propósito seis meses antes de re
matar o ano agrícola e ir ó Xuzgado dentro dos tres meses se
guintes a terminación da prorroga, e como queira que as pro
rrogas de tales contratos o normal é que remataran coa publi
cación da Lei, e xa pasaron mais de tres meses. E despois de 
que o arrendador non exercitase ese dereito de recuperar a te
rra, o arrendatario ten un prazo dun ano pra ir o Xuzgado e 
reclamar a propiedade dela. No caso de que efectivamente ad
quira a terra, ten · que cultivar a terra personalniente durante 
seis anos. 

Os dereitos de tanteo e retracto 
En realidade veñen regulados de xeito moi semellante, 

sobresafudo unha modificación importante. Esta modificación 
consiste en que agora é preferente o retracto de colindantes ao 
do arrendatario naqueles casos en que a finca obxecto de re
tracto e a finca colindante teñan menos dunha hectárea de su
perf ície. 

ALEXANDRE F. PUMARIÑO 



T ódolos gal e

gos oiron falar da 

Santa Compaña, an

que cecais algúns 

non saiban concreta

mente de que se tra

ta . A Santa Compa

ña é a procesión que 

as almas en pena fan 

algunhas noites po

los camiños da nosa 

terra. En moitas oca

s1óns pra anunciar 

unh~ morte, nese ca

so trátase dunha Vi

sión. 

Na procesión da Santa Compaña nunca 

falta un coxo, que adoita levar o estandarte, 

outro que toca a campa íña, e outro que leva 

o farol. Os compoñentes da Santa Compaña 

levan sempre unha vela acesa nas mans, que 

o vento non pode apagar endexamais, pois 

está fundida cos osos do difunto. 

A procesión vai encabezada sempre 

por un vivo, o primeiro que viron as ánimas 

esa noite; a él entrégaselle unha cruz, que ha 

de levar na man dereita, e un caldeiro de au

ga bendita pra man esquerda. E pra librarse 

de tal situación só pode facelo entregándolle 

a crua e a auga bendita a outro home que pi

lle de camiño. E pra que outro vivo non poi ·· 

da coller o caldeiro e a cruz, ten que levar 

sempre as mans cerradas. 

Algunhas veces, as ánimas invitan ó vi

vo que leva a cruz a unha boa cea; e a única 

-

maneira de evadir isto é comer da propia co

mida, por iso compre sempre levar algo de 

comida no peto cando un sal pola noite. 

Tamén se pode librar un da Santa 

Compaña facendo un círculo na terra e 

meténdose dentro, anque este hai que facelo 

cunha rama de olivo bendito o Domingo de 

Ramos. 

Cando a Santa Compaña vai unida á 
Visión -un cortexo fúnebre, onde o morto 

·resulta ser o que ve tal cousa-, os dous cor

texos paran diante da casa onde ha de mo

rrer o destinado. 

Unha das variacións mais frecuentes da 

visión é que a persoa designada sexa chama

da pola noite á igrexa por unha voz irresisti

ble, atopándose coa celebración dun funeral 

no que o morto é el mesmo, e os asistentes 

xente finada hai tempo no lugar. 



Que cousiíia · pra adivinar é 
Hoxe irnos ofrecervos unhas adiviñas pra que vos divirtades cos nenas, cando che
guedes á noitiíía, cansos da sega e o traballo do dia. Pra que vos divirtades ~ ... de 
paso lle vaiades axudando a medrar a cabeciña. 

Silva, e non teño boca; 
corro, e non teño pés; 
pégoche na cara, 
e ti non me ves. 

***** 

.? 
41 

Debaixo da terra, -f fl,~ "'""- 1 ~u 1, ~ ~ ..... 
no burato metida, · ~ lf"~n \~ ...... ~ 
ten barbas e non ten cara, 
ten dentes e non ten boca, 
ten cabeza e non ten pés. 
e ti que tanto sabes 
ad ivi ña o que é. 

***** 
/!/i:l:J 

Arquiña pechada 4;, \) \ . 
de bon parecer, f'i ··· 
ningún carpinteiro [. '. , ·11 

1 '-......__, ,l.•c-~J / 
a soupo facer, ¡ , _,_......,.. Y;'f 
soio Deus co seu poder. ! \ '' '" .. ·Y . _,/~ ~ 

***** \ ~---~ ' -/ 
Unha velliña con un só dente "-'Bj"-r1 

que chama por toda a xente ~ . 
***** 

-~ 
Unha señoriña 
moi aseñorada 
que sempre vai en coche 
e sempre está mallada. -· ·- - .. . _ ... __ _ 

· ···· ~- . . 
Hm ,---:-::=--~-~~ 

0 

- • ~· 
. --- . ¿ -.::;;P: 

Unha señoriña -------.:;;;.?~ .. : 
moi aseñorada /" r 
con cen m'. I mendas -- -·-· · · - - · -

e ningunha puntada. ~ - - -- · · . ···-· - -··· 



(( ~ --;:: -::;;--..-:. ::::o:::::"::::'~~~-:::::::~-:::::::~~::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::: ~' 
ll ~ n ~ n ~ 
~~ Xa coa calor nos chegou O vintecinco de xullo . ~~ 
U o mes da sega, de xullo Día da Patria Ga,/ega: \\ 
~~ coas festas nas que os rapaces este é un aviso que damos ~~ 
~l fon tantlsimo barullo. á parroquia irimega. \~ 
J ~ 
ll Xa San Xoán foinos traer Tamén diremos que as festas ~~ 
~~ a forza da tradición custa trabal/o facetas¡ \\ 
U coas fogatas que non poden cómpre, pois, colaborar ~~ 
~~ faltar con esta ocasión. soltando cortos sen queixas. \\ 
ll ~ 
~~ Pronto tamén chega o Carme Xa no ceo das parroquias ~~ 
u patrona dos mariñeiros estouran forte os foguetes; ~~ 
U que fon procesión no mar xa as amas de casa están \\ 
~~ á frescura dos sa/seiros. preparando os seus banquetes.~~ 
u ~ 
·~~ Ahí ven tamén o Santiago As festas son ocasión \\ 
u. e outros santos de Ga/icia, de encontro e de libertade: ~~ 
~~ que festexamos de abando festexemos ó patrón, \\ 
lt todos cheos de ledicia. ique Galicia cante e baile! ~~ 
ll ~ 
ll ~ 
« » 

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

11 lrimia" pódese mercar: . 

• En Santiago: Librería ~' Agarjmo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Librería 11Nos". Praza do Libro. 

• En · Lugo: Librería "Biblos"~ Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería Seoane. 
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