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QS IRMANS PORTUGUESES

17 de AGOSTO:
DIA DOS MARTIRES GALEGOS

Pesde 1945 c~lébrase nesta data o Dia
Sobre todo no tempo de vran, vai
da Galicia Mártir. Escolle use este dia porque
sendo cada dia mais frecúente que_ nas hai anos que mataron a Alexandre Bóveda.
nosas rúas vexamos automóviles coa A historia do noso pobo .está composta de
moitos mártires: de hoxe e de onte. Os que
matrícula de Portugal e son moi~os os morren na emigración e os que morren no
galegas que se achegan.ó país veciño e exilio; Daniel e Amador, obreiros de Astano
irmán. Poida que os semimentos por mortos no Ferrol en 1972, e moitos ·mais
que morren tódolos anos víctimas de acciambas partes non se>:<an todo o agari- dentes de traballo. Mártires son tamén ·os
mosos que deberían. ·certamt}nte non . que dan a súa vida, dia a dia, pra poder falar
a lingua nai, e tamén os que morren lenta- ·
andamos a paus, pero hai unha ce·rta · mente por falla de unha sanidade e unha alidistancia afectiva con relación os que mentación xustas .. .Mártir tamén é Moncho
. mal chamamos "portuxesE!s_" , denomi- · ·Reboiras e moitos' mais que dan asóa vida
por Galicia.
' nación que ós portugueses non lles aMARTIRES LABREGOS ,
.grada. Seica eles tamén _nos corresponA.primeira
parte deste século está carden con senti_m entos de lonxan ía.
gada de mortes nos montes ·e agros galegos:
E, con todo, non. existe outro po- Osefra, Nebra, Natón, Sofán, Sobredo ... Os
bo en toda a Península ·Ibérica que te- labregos loitaban por liberarse de foros·e carña unha historia tan achegad~ á no~., gas que os mantiñan na escravitude . .Os vecifios xuntáronse en Asambleas e Sindicatos, e
~obre todo astra o século quin~, can- loitaron contra os sefiores feudales ...Veu desdo a lingua galego-portugesa era abso- pois a defensa dos montes veciñais, .a cuota
empresarial agraria, as expropiacións pra emlutamente a mesma. Estes datos histó- balses e autopistas.
ricos e a indubidable irmandade de
· Al.EXANDRE BOVEDA
fata e costumes _que no~ unen parecen
·
Foi
fusilado o 17 de Agosto de 1936.
motiv_os abondos para repensar o noso.
Loitadot das libertades galegas foi víctima
~~portamento amistoso cos portu- dos golpistas da guerra. C.astelao .dixo ·Q.et
gueses e o achegarrtento a ese país por "Non enterran cadavres, enterran sementé".
Os mortos do 36 foron moitos: Os alcalde_s .
tantos motivos entrañable. Algo e aín- de Santiago e Ferrol, Anxo Casal e Quintanida moito está cambiando nas relacións lla, o pintor Camilo Díaz, o director de A
entre os dous pobos; e desde aqu'í fa- Nosa Terra, Victor Cassa ... , e tantos outros
ós que rendimos homenxe de admiración e
cemos un chamamento para que o no- compromiso de deix~r ós que veñene detrás
, so corazón se dispoña a camíñar polos · un rostro de Galicia mais libre. :
vieiras da irmañdade:

LETANIAS DA VIRXE MARIA
Señor, ten piedade de nós
Cristo,-ten piedade de (1ÓS
Señor, ten p/e~ade_ de nós.
.Deus Poi Creador do mundo
Deus Fil/o Libertador dos homes
Deus Espírito Santo, forza de Deus
. Trinidade Santo, un _só Deus.
Santa Maria
Santa Mol de Deus
Moi de Cristo
· Regalo de Detis ¡}<ira os homes
·
Mailimpo
Mal sincera
Mol forte paro o ben
Moi digna de ogorlmo
Moi digno de admiración
Mal do' bon consel/o
Virxe fiel
Virxe forte
Vuxe que dá ánimo
Espel/o de xusticia
Fonte de bon saber
Causo do noso ledicio
Forza da nosli impotencia
Vence/lo da nosiJ unión
A lento do noso sufrir
Empuxe da noso canse/ro
Apoio da nosa esperanza
Casa aberta para todos
Querida de Deus e dos homes
Fermoso ós o/los de Deus .
Roso do xardín de Deus
Caravel roxo de irmandode
Chorima dos nosos montes.
Raíña dos seguidores de Xesús
Raíño dos que lo/tan polo ben
Raíña dos que morren defendendo a xusticia.

FESTA DA NOSA SEÑORA

.t

EVANXELIO segundo LUCAS (1,39-45)

N

Naqueles mesmos días saíu María con moita
presa camiño da montaña, .a unha vila de Xudá.
·Entrou ná éasa de Zacarías e saudou a Isabel. E
non ben oiu Isabel o saúdo de María, o neno
brincoulle no ventre. Ent6n, chea do Espírito
Santo, exclamou Isabel, .a grandes voces:
Bendita tí entre .as mulleres e bendito o
froito do teu ventre. ¿ Quen son eu p~a que .me
visite a nai do meu Señor? Pois non ben chegou
o teu saúdo aos meus oídos, brincou de alegría
a criatura no m~u ventre. ¡Ditosa tí, que creiches que_ se cumptiría canto foi anunciado de
parte do Señor!. ·

Raíña dos que traba/Ion polo unión
Raíña da xente esmagada
Raíña dos pobres
·
Raíño dos labregos
Ro Jña dos obre/ros
Ra1ña da xente do mor
Raíña dos emigrantes
Ro íña dos peregrinos
Raíña dos enfermos
Roíña das no$(ls vilos, aldeas e cidades.
Raiña da paz.
Xesús Cristo,
que, defendendo á xente esmagada, .
arrincas o pecado do mundo,
(ten misericordia de nosoutros).
Xesús Cristo,
que, limpando o mal dos nosos corazóns,
arrincas o pecado do mundo,
(ten misericordia de nosputros).
Xesús Cristo,
que, botando man dos noso esforzo,
arrincos o pecado do mundo,
(ten misericordia de nosoutros).

Sábado 11 de s·e tembr.o: ·todos

a1

A semana pasada víamos en Terra e Xente que Galicia naceu coma pobo moi
gaban a ela. A romería está, así, no noso me$mo berce: non é de amilagrarse que a lev
O noso pobo é un pobo ro·meiro: camiñante e· devoto dos santos, fiel cump1id
e busca remedio. Pero o noso pobo é un pobo ledo que sabe transformar os trabaUo:
en peregrinaxe relixiosa, pero tamén en festa e bon xantar de campo.
·
Romaxes de sempre
lOuen non foi algunha vez a algún dos _grandes ·santuarios galegas? lOuen non pasou un dia ou
outro, coma romeiro, por Santiago, Nosa Señora da
Barca, Santa Minia ou San Andrés ·de Teixido na
provincia coruñesa?. lOuen non estivo ou, cando
menos, sentiu falar dos famosos santuarios pontevedreses do Corpiño de Lal ín ou dos Milagres de
Amil? lOuen non coñece en Ourense as romerías
dos Milagres de Mac~da ou de Nosa Señora das Ermidas? lOuen en Lugo non sabe dos Milagres de
Saavedra, do Faro, do San Eufrasia no lncio, dos
Remedios de Mondoñedo ou do Sa.n Cosme da
Montaña en Abad ín?.
Se son pouco~ os que nunca foron romeiros
na súa vida, si que todos sentimos talar das grandes
romerías e sabemos da gran forza que teñen no
nasos pobo.
Buscar remedio e sanidade
A nosa xente estima a vida, e cando sinte que
lle falta dunha ou doutra man.eira busca remedio e
búscao onde _pode. Mqitas veces nos santuarios.
Algún dia chegará, e ternos que facer que sexa
aixiña, que resolvidos moitos traballiños da vida por
unha meirande xusticia e amor na sociedade~ a nosa
xente non precise tanto ir catar remedio ·ós santuarios. Aquel dia a xente seguirá indo a curar e facer
medrar a súa fe, pra facer festa e pasar un dia en famiria ou en sociedade, pero sin a anguria que tantas
veces leva hoxe por mor dunha sociedade inxusta.
En tanto ese dia non vai chegando, a xente
sigue a buscar o remedio, que a sociedade lles nega,
os santiños.

Unha romería distinta

A Asociación lrimia (e
galegas) coma galega e popul
ser romeira.
Desde o ano 1978 orga
mer ías de Crentes gal egos. l\i
ian, desde o primeiro, ano, e
patía, esa romería popular e
asisten ano tras ano nun luga
Como romerías, son f1
:relixiosas que celebran a
remedio. Nesto as Roma
Distínguense ben no xeito
autenticamente comunitaric
tamén no xeito de ·facer
sa: é tamén Jeda, comun
·porque eremos que Deus
humilde; Comunitaria, porq
facendo amigos e sent fm
porque levamos a Galicia r
fala. Diferencianse tamén
remedio: con fe e alegría (
sión de comprometernos a
nosa Terra e a que medre gal
Catro romerias
A Romaxe-diste ano n
será a quinta. Outras catro a
Asociación lrimia, que edit<
rio.
O ano 1978 en lrimia
tesía onde nace o rio Miño
galegas e cristiáns e compre
galegos.- O ano 1979 en A91

I

V ROMAXE DE CRENTES GALEGOS
da man de Santiago de Compostela e das peregrinaxes, que de toda Europa che1emos tanto na alma.
lor da palabra dada -da ofreta" - .que non se quere conformar cos seus males
is da vida (que son os que tantas veces o levan ós santuarios) en romería: é decir,
11

Arousa, Batidos polo mar, escoitábamos a fala da
- Galicia mariñeira. No 1980 nos Peares de Ourense,
que a forman crlstiáns
onde se xuntan tres rios, o Miño, o Sil e o Búbal,
lar non podía deixar de mi les de romei ros nun gran ambiente de festa escoitaron a Cantiga das augas e aprenderon delas a xun1niza as Roma>ces ou rotar os esforzos, como xuntan os ríos as súas augas,
illilleiros de galegos apopra facer un ha Galicia mais viva e mais galega. O pa:::oa súa asistencia e· sim-·
sado ano 1981 foi na Lagoa das Castiñeiras, xunto
que fixeron súa e á que
a Pontevedra, onde sentimos que éramos Chamados
u distinto de Galicia.
na Lagoa, pra serenar a fe da man de Xesús e pra a:esta -e son peregrinaxes
xuntar ó noso pobo en busca de sanidade~ pan e vida. alegría da fe e buscan
Arredor duns tres mil romeiros, uns anos
1xes son coma todas.
abaixo outros arriba, acoden de tódolos recunchos
da festa que é galega e
de Galicia á chamada da fe e da galeguidade que
:i e leda. Diferencianse
lles fai lrimia.
a peregrinaxe relixio1itaria e galega. Leda,
A V Romaxe no San Alberte: a fala é camiño.
está a favor do pobo
¡ue ano tras ano ímonos
Este ano a Romaxe achégase ó San Alberte de
Parga, na provincia de Lugo, no Km.
da
10nos irmáns; Galega,
estrada (carretera) A Coruña-Madrid (Nacional VI),
10 corazón e tamén na
nun dos antigos camiños que levaban os romerios a
na maneira de buscar
(sin mágoa) e con deciSantiago. Como o San Alberte é patrón dos mudos
1 que medre a vida na
e dos que teñen dificultade coa fala iremos alí a
celebrar a nosa fala e a recuperala. A recuperalega.
la pra todos aqueles que permanecen calados,
porque non os deixan falar, pra todos os que talan
só o que lles mandan, pra tódolos que, arrenegando
da súa fala, falan 1íngoa allea .. A Fala é Camiño
10 San Alberte de Parga
será o noso sentir iste ano, a nosa festa, e tamén o
interiores organizou a A
noso compromiso.
a tamén o noso semanaNon deixedes de acudir coas vosas familias;
traede a vosa alegría, a vosa fe, a vosa ambición
(Meira), na fonte mongalega, - e . . . tamén a vosa me renda pró xantar
alegrabamonos con ser
comuniario. E sede puntuais: esperámosvos antes
)metiamonos a Renacer
das 11 da mañá. Odia 11 de setembro.
uiño, na punta da ria de

OS ORIXES DA NOSA TERRA

·H

oxe irnos traer a IRIMI.Á unha
das numerosa~ lendas que existen
en Galicia sobre das súas orixes e
primeiros tempos, que ten o valor de
ser escrita polo noso querido Daniel
Castelao, no libro que tódolos galegos
deben coñecer e ler, "Sempre en
Galiza".

Din que unha tribu de alma viaxeira enfiou o percorrido do sol, e andando, anda1_1do, chegou o cabo do
mundo, o noso Fisterra, onde ficou
abraiada ante a grandeza· e o infinito.
Velahí como a alma viaxeira dun pobo
do Oriente arraizou os . seus antigos
coñecementos coa pedra do noso chan
e formou a primeira capa da nosa nación. Din que outras tribus de alma
viaxeira foron chegando polo mesmo
camiño ó noso Fisterra, e alí ficaron
pra ollar o sol sulagándose nas augas
do mar: un dos meirandes misterios
~a antigüedade, o misterio que enxendrou o "Terror clásico". Todos seguían o percorrido do sol ( o mesmo
camiño que logo fixeron · as civilizacións) e todos chegaban a Fisterra;
dende aló, só as almas podían seguir
na búsqueda da verdade. .
Contan que o noso Fisterra era a

paraxe onde ambarcaban as almas dos
mortos pra seguir no anceio dos vivos
(o anceio do coñecemento que obrigaba a andar, e só ó fin do" mundo
xurdí3; o Alén).
Din que a nosa terra foi invadida ·
por homes barbudos qu.e .traballaban
os metais e coidaban que eran fillos
do Deus da morte, e no ·seu honor
contaban o tempo por noites; e que
esta tribu dominou o "mar tenebroso"
pra chegar a Irlanda e crear alí un no. vo imposible: tornarás orixes antergas.
·
Así, o Pai Sol, que · tódolos dias
percorre o seu arco no ceo, levado
triunfalmente polos cabalos astrais,
torna mor:to, tódalas noites á cama das
súas orixes, pra as_cender ardendo cada
má.ñan e comenzar de novo a súa carreira triunfal de sementar .a vida polo
mundo.
Esta é a lenda que aínda se escoita adobiada de mil fantasías poéticas.
Pro despois veu a historia e por ela· sabemos que outros pobos dist~ntos chegaron ó noso Fisterra pra lle dar un
novo xorne; mais · ningún invasor foi
quen de roubarlle a.- alma yiaxeira que
xa caminaba en · direccións "opostas
· polo mesmo vieiro: cara ó Alén ·e .cara ·
ás orixes.

Os que estudian a educación dos nenos levan moitos anos insistindo na importancia da
imaxinación e da inventiva, pró desenrolo da intelixencia. Insi.stiron, tamén, que era mais
importante ensinar a descubrir o porque das cousas, é decir, ensinar a cavilar, que esforzarse pra
que o:neno aprendese moitas cousas de memoria sen comprender o· que aprendía. .
E.so fixo que se 4eixase algo de lado exercitar a memoria, que é tamén un elemento
importante. da inte~encia. Pra que os vosos nenos podan exercela póñemosvos hoxe unha
poesía -d'o escritor Manuel María, do libro con versos pra nenos "Os soños na gaiola". Ca aprendizaxe de poesías, os nenos aprenden a fixar a atención, enriquecen o seu vocabulario, e van
collendo o ritmo e musicalidade do idioma. E, tamén, unha a:x:uda importante pra se saberen
expresar. Esta poesía e outras ·de Manuel María, adicadas a nenos, están musicadas e grabadas
polo cantante Suso Vaamonde, no disco "Os soños na gaiola". O ideal sería que os pequenos aprendesen a poesía xunto coa múSica.

GALICIA
Galicia é unha nai
Galicia docemente
está o1lando o mar:
velliña 8oñadora:
¡na voz da gaita rise,
¡ten vales e montanas
na voz da gaita chora!
e tarras pra labrar!
Galicia é o que vemos:
Ten portos mariñeiros
cidades e Jabregos,
aterra,~ mar, o vento ...
¡cargados de traballos,
¡Pero hai outra Galicia
cargados de trafegos!
que vai no sentimento!
Galicia somos nós:
a xente e mais a fala,
¡Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!
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Hoxe quero anunciorvos
unha ben bos noticio e ia ver como me amaño!
pro enchervos de ledicio.

Quen asistira outros anos
·coma devoto romeiro
ben seguro que volveu
co seu corazón festeiro.

A cousa é ben sinxefa
pro <;/igo sen arrogancia
que para o~ eren tes galegos
tenvos abonda importancia.

Acougaremos olí
como a paxaros no niño
pro piar cos nosos beizos
que a nosa fala é camiño.

Pro que fagades un sitionovoso tempo, eu Jembro
que a cousa voi suceder
o dio once de setembro.

Abofé que ·a nosa lingua
ten moito que camiñar
prestémosl/e os nosos pés,
idispoñamo~os a andar!

No San A lbarte de Porga
que é unha fermoso paroxe
imos os Crentes Golegos
facer a Quinta Romaxe.

Por diante de nós xo foron
milleiros de devanceiros
a quen hoxe veneramos
coma da fa/a ronieiros. ·
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"lrimia" p6dese meres: ·

• En Santq.go: ~ibrería ~·Agarjmo". Praza de Cerva11tes.
• En Coruña: Librería ..Nos' ... Pnlzado Libro.
• En -Lugo: Librería "'Biblos,.,.~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería Seoane.
EDITA: "Asociación mIMIA"
DIRECTOR: Victorlno Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo)
RESPONSABLES: Alfonso Blanco, Alexandre Y. Pumariño, 'Manolo Regal,
Xosé-Antón Miguélez, Pepe Chao- e outros cotaborador«.>s.
EDICION E DISTRIBUCION: Mosteiro de Sobrado dos Momees (Coruña)
PEDIDOS E ADMJNISTRACION: Apdo.6, Villalba (Lugo). Tno. 982-510140
Conta na Caixa de Aforras de Villalba. n. 04950/0
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