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SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS
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Coa· ·c hegada do vran, Galicia é unha festa

ENSINO EN GALEGO

. Desde hai dous anos vaise impoñendonas escolas e institutos o ensino
da lingua galega. A realidade é que
mentres que cerca dun oitenta por
cento de persoas falamos o galego, son
moi poucos os que saben ler con facilidade e aínda menos escribir.
Non nos ha sorprender isto. Desde que empezamos na escola, xa principiamos a aprender gramática castelá,
cousa que est~ ben·, p'ero non había astra agora ningunha asignatura que nos
ensinase a nosa fala. Isto levounos a
non dominala e a despreciala como se
fose menos culta.
Para ven ser, a escola debía ser en
galego e o castelán teríamolo que aprender desde a nosa lingua. Tamén a
prensa, radio e televisión deberían ser
na nosa fala. Pero sobre todo o mais
importante é que tódolós galegos nos
empeñemos en promover a nosa lingua
desbotando tódolos complexos de inferioridade que Jevamos nos mesmos
miolos dos nosos ósos.

25 DE XULIO, SANTIAGO

Santiágo foi noticia un ano mais. ·Santiago e os Reís, e as autoridades relixiosas e
civiles . .A TV encargouse de facemos chegar
detalles dos acontecimentos que tiveron lugar na cidacfe do Apóstolo. De quen non nos
falaron nada foi dos diferentes grupos que,
por riba _de tanta. ceremonia oficial, intentaban protestar polo xei~o como se trataban os
·problemas de Galicia.
CAMBEOS EN RTVE

Estes días pasados cambeou o director
de Radio Televisión Española (R TVE}. No
canto de Carlos Robles Piquer puxeron agora a Eugenio Nasarre. Como ben sabe o lector de Irimia, esto ~a TV ten_moita importancia, e·por suposto a TV depende moito de
quena· dirixa. Non so porque nos poden poñer cousas mais ou menos bonitas, senón tamén porque poden ser mais ou menos honrados pra nos encher a cabeza coas suas ideas,
e respetar as nosas.
·
MENSAXE DO PRESIDENTE DA XUNTA

O Presidente da Xunta de Galicia, Xerardo Femández dirixíu unha mensaxe a tódolos galegos con motivo do dia: de Santiago.
Entre outras cousas di:. "fago un rogo afer~
voado de que nos axuntemos. no esforzo de
facer unha Galicia mais rica, .mais leda, con
mellor calidade de vida, segura 'de .si mesma,
e cada vez mais apegada a canto lle é. propio:
lingua, arte, costumes ... ''
'*****

A MISA E A FESTA

Domingo 19 ordinario

A festa e a misa casan moi ben,
;Jfesta dá vida e a misa tlmén.

t

-~festa é u.n recordo qi.Je ven dos antiguos,

a festa é un sinal da parroquia unida,
a festa é unha aperta de amis(ade ós amigos,
a festa é un regalo que xunta á familia.
E a misa ten que ser así tamén

festa e a misa cásan moi ben,
a ·testa dá vida e a misa tamén.
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A festa é menciiia pra esquencerrencores,
a festa é descanso das ansias diarias,
a festa é_conversa e sociedade e.estima,
a festa é ~1usión dos nenas que medran.
E a misa ten que ser así tamén
~Al festa

e a misa_casan moi ben,
a festa dá vida e a misa tamén.

·A festa Aunha brisa de alento no ano,
a festa é ocasión de limpeza e aseo,
a festa é regalo na tolemia dos fuegos,
a festa é tradición que tamén nos transmitimos.
.E a misa ten que ser así tamén

a festa e a misa casan moi ben,
a festa dá vida e a misa tamén.
A festa é un mandato de Deus, dos prime/ros,
a festa é unha proba do Xantar do ceo,
a festa é tamén sacrificio.
E a misa ven a·ser así tamén

a festa e a misa casan moi ben, .
a festa dí vida e a misa tamén.

EV ANXELIO SEGUNDO XOAN (6,41-52)

Entón os . xudeus comenzaron a murmurar del,
porque dixera: "Eu son o pan que baixou do
ceo", e decían:
-¿Non é este Xesús, o filio de Xosé, de .
· quen nós conocemos o pai e malla nai? ¿Como
di "Eu baixei do ceo"?
·
Xesús i:espondeulles:
_:_Non murmuredes entre vós. Ninguén
pode vir onda min, se non o trae o Pai que me
enviou, e Eu resucitareino no derradeiro día.
Está escrito nos profetas: "todos serán adoctrinados por Deus": todo aquel que escoita ao Pai
e aprende, ven onda min. Non que alguén vira
ao Pai, fóra do que estaba onda Deus; ese é o
único que viu ao Pai. Con toda verdade volo
aseguro: quen ere, ten vida eterna. ·
Eu· son o pan da vida. Os vosos pais comeron o maná no deserto, pero morreron. Este é o
pan que baixa do ceo, para que quen coma del
non morra. Eu son o pan vivo que baixou do
ceo: se alguén come deste pan, vivirá pata sempre; e o pan que Eu ·darei, é a miña carne, para a
vida do mundo.
Discutían entón entre si os xudeus:
-¿Como pode este damos a comer a sua
carne?.

oe~

Iste ano do 1982, e mais recentemente estes últimos días, Santiago de Compostela feítos poden damos idea do protagonismo de Santiago de Compostela. Por unha banda e
outra a proclamación de Santiago como capital de Galicia que fixo o Parlam.e nto Galego o •
· do 25 de xullo, día de Santiago, por milleiros de nacionalistas galegos amantes da sua terr
Consello de Europa (formado por parlamentarios de todolos paises de Europa que teñen d1
organismo lle concedera.
Os catro feítos dannos motivo ahondo pra que esta semana lle adiquemos.esta páxina
sempre, é importante pra Galicia, pra· España e,pra Europa. E coa cidade algo da historia de
Nacemen~o de Compostela
·
.

Santiago non é unha ~iclade moi antiga se a comparamos
con outras cidades galegas: Ourense, Betanzos, A Coruña, Pontevedra, Tui, Lugo, teñen unha exiBtencia moitos séculos anteriores a Santiago: Compostela naceu a comenzos do século nove (IX) e ten logo arredor duns 1.1 SO anos, mentres que Lugo
xa celehrou hai poucos anos o 2.000 aniversario da sua fundación, e con Lugo as outras cidades galegas que veñen da época
dos románs. Pero con todo e ser mais nova, en moitos aspectos
fíxose mais importante e coñecida que outras cidades galegas.
Todo comenzou no ano 813 cando un monxe, de nome
, Paio, tivo unhas visións no lugar -que hoxe é Santiago. Comunicoullo a Teodomiro) hispo de Iria (xunto a Padrón, no lugar
onde séculos despois viviría e monería a gran galega Rosalía de
Castro) que mandou facer excavacións. No lugar atoparon restos dun edificio e tres sepulcros con sinales de que foran moi
cuidados e venerados na antiguedade. A lencla conta que pasaron f eitos extraordinarios que lles levou a aquel es homes a considerar que aqueles restos eran os do apóstol Santiago e os seus
discípulos Atanasio e Teodoro.
A noticia correuse coma un regueiró de boa nova por toda Europa. Os europeos sentíanse moi amenazados polo pulo
que tiña a relíxión e os exércitos dos mahometanos ("os mouros") que xa ocuparan gran parte de España e apretaban tamén
por outros lados de Europa. Ante esa situación, a noticia da
aparición ·do corpo do apóstol Santiago, viña a ser un atento
e un ánimo moi grande pra aquetas xentes que tiña unha men. talidade relixiosa moi grande pra todalas cousas e que precisaba crer en prodixios e. tocar reliquias. Por iso foi creída sen
moitas mais averiguacións. O Papa-de entón, León 111 recoñeceu o achádego como o sepulcro do apóstol Santiago. E
o mesmo fixo o emperador Carlomagno. En trinta anos naceu
upha cidade que se convertiría en importantísimo lugar de romería pra toda Europa, que nunha época na que ainda se descoñecía a existencia de América e Ocianía, viña a ser o corazón
· do mundo, ou cando menos o corazón do mundo cristiano.

Outro Papa, Alexandre UI, cot
lgrexa de Sap.tiago (que por esta épc
a preferencia ou privilexió do xubile1
de Santiago cadrase en domingo: na¡
to de Santiago. Naquela época a xen
pota salvación da sua alma e tíñalle :
alá da morte. Nun mundo tan relixic
a presencia dos restos do apóstol dabi
Por iso Santiago de Compostela con'
na capital relixiosa de Europa que n:
mo decir no mundo cristiano.
O ano Santo en Compostela
O nome de Galicia é coñecido J
No ano 1119 o Papa Calixto 11 concedéulle ós peregrinos ·
galega nace ó mesmo tempo que Sa
que acudan a Santiago e cumplan algunhas condicións o don '
esta cidade que axiña adquiriu gran i
do "Xubileo": é decir, segundo a mentalidade da época a per. plo ahonde o dato de que no norte d1
doanza de tódolos seus pecados e das penas que nesta ou na
· ña ó territorio ocupado polos mouro
outta vida tiñan que pagar polos males feítos.
Santiago ós territorios dos reinos crist

-de seu sempre importante- deu e dá que falar mais do que nos ten afeitos. ·catro
o chamado Ano Santo Compostelano, que colle todQ o presente ano do 1982. Por
1 pasado 23 de xuño. Por outra ainda, a celebración do Día da Patria Galega o pasan. E por fin un detalle pequeno pero importante: o 9 de xullo unha delegación do
democracia) entrega á cidade de Santiago a bandeira de honor de Europa que aquel
1a de Terra e Xente a falar algo da historia dunha cidade que non só hoxe, senon de
lo Camiño de Santiago.
Europa camiña a Santiago

mcédelle no ano de 1181 á
1oca xa tiña obispo propio)
eo tódolos anos que a festa
az así o chamado Ano San:nte estaba moi preocupada
: arrep ío ó castigo no mais ·
ioso e inseguro corno aquel
~an seguridade e confianza.
nvertiuse xunto con Roma
naque} tempo era tanto copor toda Europa: a nación
antiago e moi vencellada a
importancia. CQma exemde Europa.chamaban Espa·os na península e Terra de
stianos.

Desde o século IX, cando se produce o descubrimento
do que se considerou o sartego do apóstol, millóns de peregrinos camiñaron da pe ou dacabalo a Compostela. Movidos polas
reliquias do santo, pola ofrenda da perdoanza, por curíosidade
viaxeira, por desexo de aventura, por ofertas que se lle fixeran
ó santo que tiña sona de milagreiro, por imposicións dos tribunais (que moitas veces trocaban penas de prisión pola peregrinaxe a Compostela, como ainda fixo este ano de 1982 un tribunal de Bélxica con dous rapaces menores de edade que tiñan
roubado ), por idea de facer comercio, por desexo de arrepentirse e comenzar unha vida nova ... por todas as razóns que
queirades pero case sempre cun fondo relixioso, Compostela
viuse invadida de romeiros de todas as nacións de Europa. E
con Compostela Galicia que se convertiu nun país importan te
en Europa, lugar de encontro de moitas culturas das que se
~rrequeceu pra parir a sua propia cultura galega.
A época forte das peregrinacións foi entre os anos l 000
e 1400 (séculos do XI ó XIV), pero cos altos e baixos que producían as guerras, as pestes, e as circunstancias poi íticas e económicas continuou astra os nosos días. A Compostela acudían
reís, santos, burgueses, aldeáns, bispos, comerciantes, numerosa xente de todo tipo,, que ó volveren ós seus países formaban
numerosísimas Cofrad138.
Todo ó longo do camiño de ~ntiago (e principalmente
desde Francia), en momentos o mais transitado e importante
de Europa, formáronse vilas, construíronse pontes, calzadas,
mosteiros, hospitais, igrexas, pausadas. O relixioso daba tamén
sostén a un importante movemento cultural e económico.
Ahonde con. decir que historiadores serios teñen calculado pra
estes séculos unha peregrinaxe de non menos de 200.000 persoas por ano e 500.000 nos mellores anos. Numerosísimos documentos de todo tipo dan testemuña dunha enorme afluencia.

¿ Queren pechar o cam iño?
Santiago e a Galicia actual medraron moi xunguidas. E medraron como un pobo con tradición propia pero aberto ó mundo:
a España e á Europa. Por iso resulta ofensivo prós galegos que
o día 25 de xullo, en Santiago, no casco vello da cidade, a policía prohibira (o m~ lóxico que seguindo ordes) andar coa
bandeira galega. Galicia e Santiago que soupo acoller a todos
¿non poderá acoller ós que son mais seus? ¿Irnos ter que sen. timos alleos na propia patria?

.

.

A historia c;le Pardo de Cela "O MARISCAL"
Pardo de Cela foi un do~ meirandes héroes dos galeges, convertido polos homes da nasa Terra· en auténtico mito, da libertade e os dereitos do pobo galega,
oprimido por Castela. Anque tamén tivo as suas cousás malas, e cometeu algúns atrope! los cos· seus súbditos, pelexou como poucos pala soberania galega, e a sua marte a
treición quedou no_s versos dos nasos poetas.

A Frouxeira

Pedro Pardo de Cela, era filio
dunha. das f arhilias ma.is nobles de Galicia, Pardo de Naya, e o seu patrimonio ó
se casar con Isabel de Castro, filia · dos
condes de Lemos, a· casa. de mais aboengo de Galicia; co que pasaron a él as te"as de Mondoñedo,.co seu mítico caste- .
lo dea Frouxe.ira, no Valadouro. Fói alcalde de Viveiro, e tomou parte moi activa na vida de Mondoñedo. Morta isabel
de Castro, o hispo de Mondoñedo, coidaba que as suas te"as~ que pasaran a ser
de "O Mariscal" polo seu casamento, Izab ían de ser del, ou polo menos quedar libre dos impuestos. Pro non consigueu
tal, e gardoulle moito odio o noso héroe,
tomando logo parte moi direc.ta na su.a
morte.
O caso é que como bon galego,
Pardo de Cela se puxo de lado de Juana a
Beltraneja na sua loita contra Isa.bel a Católica, pola corona de CasteÚl. E de"ota- .
da aquela, seguiu loitando contra do imperialismo castelán, que queria deixar a
Galicia sin os seus nobles galegos, cambeandoos polos castelans. Os Reis Católicos mandaron guerreiros a afogar a insu."ección de Pardo de Cela, pro este f íxose forte no castelo de A Frouxeira, ecomo non podían vencelo, puxéronlle precio a sua cabeza. Xa coidaban irse, cando

U.ns criados de A Frouxeira decidiron
vender o ~eu amo, que é apresado xunto
co seu fillo.
11

A Ponte do Pasatempo"

Logo foron levados a Mondoñedo, onde se !les condenou a morte. Pro a
filia do Mariscal ma.rchou a Valladolid,
pra pedirlle o perdón a Isabel a Católica;
e tanto lle pregou que a Reina lle concedeu. o indulto do seu pai e o do seu irman. Voltou ela a todo correr pra Mondoñedo, na víspera do dia da execución,
cando na vi/a xa tiñan 'todo preparado, e
as xentes esperaban o milagro de que tal
cousa non se levara a cabo.
Pro erJ,terado o hispo de que chegaba a filia do Mariscal co perdón da reina, mandoulle dous sacerdotes pra que
lle saliran o camiño e.a entretuveran namentras Pardo de Cela era executado. E
a pobre da muller foi retida nunha ponte
a entrada da vila, que lle quedou a nome
de HO Pasatempo ". Na hora convenida,
o verdugo rabenou as cabezas dos dous
homes; e a de Pardo de Cela ó caír, conta a Zenda que deu tres botes decindo:
- ¡Credo! ¡Credo! ¡Credo!
E as campás soaron a morte polo
caudillo caído. Din as xentes que ista é a
razón pola que Mondoñedo é a cidade do
silencio e das campás.
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A fa/a évos un camiño
que á todos nos compre andar;
se ti xa fa/as galega
xa empezache.a camiñar.

A /ingua gaiega évos
o patrimonio dos pobres: ·
teñen veq¡oño fa/ala ·
quen chegon a ricos podres.

A min, que xa vou pro vello
o que hoxe mais me amola
é que non me aprendesen
a miña li51ua na escalo.

Se queres ser bo galega
has de ter a rebf!lión
de esixtr na nosa lingua
rodio e mais televisión.

Tampouco a min me parece
que nin medio ben estea
que o galega só lle sirva
para a xente da okiea.

Ha/ que estirpar o costume
de dirixirse ós nenos
falándolles castelón. ·
iNon teñen por que ser menos!

. ~~

A "xente fina" e algo parva
porque todos eles fon
como que ignoran o idioma
e só falan castelán.

Ergamos todos, irmáns,
a falo dos devanceiros:
que q lingua é un camiño
do que hai que ser romeiros.
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lrimia"

pódese mercar:

'

• En Sant~o: Librería ~· AgarJmo". Praza de Cervantes.
• En Coruña: Librería "Nos''. Praza do Libro.
• En · Lugo: Librería "Biblos"~ Dr. fleming.
• En Pontevedra: Librería Seoane.
~·
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