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A CENCIA DOS VELLOS 

Este vran . veu darlle a razón aos 
que xa levan muito vivido, e a quen 
tan pouco caso facemos as máis das 
veces. 

Alá polo mes de abril, daquela 
que quentou tanto o sol e houbo falta 
de auga, escoitámoslles decir ''lama de 
agosto e pó de abril sonan nas uchas · 
coma un tamporil". E agora estamos 
comprobando que as anadas <leste ano 
son pobres, e astra sin poder ser reco
llidas na sua sazón. 

o empezo ,do vran, cando o sol 
non se deixaba ver e as augas sobra
ban, os nosos vellos repetían: "Irnos 
con unha lúa de retraso", e insistían 
que o vran será mollado porque a lúa 
nacerá de tal o cual maneira. 

Pero no se acaba a sua cencia na 
observación e conocemento do tempo. 
Son admirables os seus ditos · cando 
tratan de enxuiciar as cousas que pa
san. "Si esto agoalita , muí burriños 
ternos sido", escóitase a cotio. 

E ben verdade que escoitar a un 
vello é tanto como leer un libro. Rezu
man cencia e sabencia por cantos la
dos teñen . Por eso nos atraen tanto 
aquelas familias nas que se conxugan, 
én diálogo armonioso, abós; país e ne- · 
tos. 

A CONTAMINACION QUE NON CESA 

Lume no monte . Os ríos revoltos polos 
resíduos de vilas e fábricas. E o futuro dos 
nosos mares ameazado polos escombros 
atómicos que ingleses, holandeses, belgas 
están botando nos nosos mares. E algo 
noxento que as' autoridades non poñan coto 
a esta desfeita de consecuéncias imprevisíveis 
no futuro donoso país; 

HOMENAXE AOS OLEIROS 

Buño, na comarca de Bergantiños, é 
centro de visita neste mes de agosto. Esta 
vila converteu-se no foco mais Vivo da cerá
mica galega .. As suas estreit~ mas est~ car
gadas de cacharros que nos falan de tempos 
lonxanos. Os alfareros de Buño gañaron-lle a· 
batalla ao plástico, que desterrara un dos ci
clos mais importantes da nosa arte popular. 

TEMPO DE VERAO, TEMPO DE LE-R. 

Hoxe irnos oferecer-vos un livro mais 
para axudar a pasar as horas mortas: as "Me- . 
morías dun neno labrego", de Xosé Neira 
Vilas, un escritor galego que vive en Cuba e 
que ten un estilo mui sinxelo e doado. Un li
bro que fai a lediza de pequenos e grandes. 

OS EMIGRANTES QUE NOS VISITAN 

Na cara dos emigrantes que nos visitan 
estes días hai un rasgo de preocupazón: en 
Alemaña, Franza, USA, etc. fálase de reducir 
a estadía dos emigrantes neses países. E o 
meleficio do paro, que ten en vilo a todas as 
nazóns. 



ORACION PRA REZAR NO VRAO Domingo 21 ordinario 

LOUBADA NOSA SE/\/ORA 
LOUBADÓ NOSO SENOR 

Polos .froitos traba/lados 
con paciencia e con suor, 
/oubada nosa Señora, 
/oubado noso Señor. 
Po/as espigas douradas 
maduradas polo sol, 
/oubada noia S~ñora, 
/oubado noso Señor: 
Polo arrecendo da herba 
recol/ida con amor, 
loubada nosa Señora, 
/oubado noso Señor. 
Polos paxaros que cantan 
e acompañan o labor, 
/oubada nasa Señora, 
loubado naso Señor. 
Polos bichiños pequenos 
que andan dacó pro aló, 
/oubada nosa Señora, 
/oubado nv.w jt::nor. 
Polos ceo5 estrelados 
en-noites de uu11111uu'ú11, 
/oubada nasa Señora, 
/oubado naso Señor. 
Polos frores tan diversas 
que atende a diario o sol, 
/oubada nasa, Señora, 
/oubado naso'. Señor. 
Polos que para os trabal/os 
andamos en boa unión, 
Joubada nasa Señora, 

· /oubado naso Señor. 
Po/a pingota de orballo 
que nos devolve o frescor, 
/oubada nasa Señora, 
/oubado naso Señor. 

t EVANXELIO segundo XOAN (6,61-70) 

Comprendendo Xesús que os seus discípulos murmu
raban do asunto, díxolles: 

- ¿Escandalízavos esto? ¿E logo se virades ao Filio 
do Home subindo a onde estaba primeiro? O espírito é 
quen da vida, a carne non ··sirve para nada; as palabras 
que Eu vos falei son espírito e son vida. Pero hai algúns 
de vós que non eren. 

Pois ben sabía Xesús desde o princípio quen eran os 
que non crían, e máis quen o había de entregar. E pro
seguiu: 

- Por eso vos teño dito que ninguén pode vir a min, 
se non lle é dado polo Pai. 

Desde aquela, moitos dos seus discípulos botáronse 
para atrás, e xa non andaban con El. Preguntoulles en
tón Xesús aos doce: 

- ¿Tamén vós queredes ir? 
Respondeulle Simón Pedro: 
- Señor, ¿onda que iremos?: ti tes palabras de 

vida eterna, e nos eremos e reconocemos que ti es o San
to de Deus. 

XesÍls dixo ainda: 
- ¿Non vos escollín Eu aos doce, e un de vós é un 

satán?. 

Po/a auga fresca das fontes 
que nos tempera a calor, 
/oubada nosa Señora, 
/oubado noso Señor. 
Polos p/aias mariñeiras . 
regalo do teu amor, 
/oubada nasa Señora, 
/oubado noso Señor. 

Polo xente que disfruta 
meredda vocación, 
/oubaqa nasa Señora, 
loubado naso Señor. 
Polos obreiros do mare, 
pala xente do interior, 
loubada nasa Señora, 
/oubado naso Señor. 
Po/a esperanza que ternos 
dunha vida mais mellar, 
loubada naso Señora, : 
loubado naso Señor. 



------- --------
Hai poucos días :o gobe,;,o español anunciaba a expropiación da central nuclear de . 

/berduero que a construía, despois do asesinato do inxenieiro xef e e das numerosas pro te; 
dente a construcción durt-ha ·Central nuclear en Xove, xunto a Viveiro, na provincia de Lugo 

Algú.ns'países, como Austria, néganse a empregar a enerxía de orixe nuclear. Outros, e 
O mismo fixo o que foi presidente Carter dos Estados Unidos. Outros.países, como Franci 
partir das centrais nucleares: Pero en todas partes hai pasións encontradas e fortes oposiciói 
un tema moi discutido. Uns parecen decididos partidarios, outros opóñense con forza. Cari 
quer decir que todas as razóns teflan o mesmo peso. . 

A ENERXIA, UN BEN ESCASO 
E MAL REPARTIDO 

Enerxlo é un ben importantísimo 
No mundo moderno todo o vida está 

montada sobre a enerxfa. Os transportes, .as 
acomunicacións~ as máquinas de calquera 
fábrica, as calefaccións, as cociñas de. cal
quera vivienda, u carreteras, todo está fun
dado no gasto de enerxfa; e polo tanto,dun 
xeito ou doutro na quelmo do que a produ
ce: o gas, o petróleo, o carbO~ o uranio, a 
madeira. Algunha desa enerxfa non queima 
nada: prdú.cese da auga dos ríos,. do sol, 
dos ventos, etc. pero é a menos. 

A enerx lo, un ben escoso 
Actualmente a meir1,U1de parte da ener

xía, que se utiliza no mundo, provén de 
productos que se queinian: o 44 por cen, 
do petróleo, o 23 por cen, do carbón, o 16 
por cen, do gas, o 5 por cen, do uranio 
(enerxía nuclear), e só un 12 por cen, ven 
da enerxía que se renov~, como a que pro
duce . a auga nos encoros dos ríos. Eses pro
ductos que se queiman non duran sempre, 
estáselles vendo xa ó fin. Se se continúa 
consumindo como astra agora hai petróleo 
somente para' 30 anos. Outros técnicos din 
que pra 40 ou 50 anos; pero todos cadran 
de acordo en que durarán un tempo mui li
mitado. E pénsese que do petróleo quitan 
carburantes prós transportes, abonos, insec
ticidas, plásticos, electricidade, calefacción, 
incluso menciñas. E téñase en conta tamén 
que nos próximos 40 anos a poboación do 
mundo, que agora é de 4.000 millóns, pasa
rá a doblarse: espérase que· haxa 8.000 mi
llóns de habitantes na Terra. 

Un ben escoso mol repartido 
Os países ~cose con moita industria c.o

sumen moita mais enerxía que os paises 
pobres e pouco industrializados que reunen 

a maiorfa da poboación: así o 30 por ·cen 
da poboación do mundo (países ricos) gas
tano 80 por cen da enerxía total que se pro
. duce. Pero, non s6 gasta, tamén malgasta e 
bota a perder algo que nón dura sempre e 
que tiña que ser patrimonio de toda a ·hu- . 
manidade: consúmese ó tolo e fabrfcanse 
cousas totalmente innecesarias, sen falar xa 
do armamento. Coa escasez, a enerxfa sube 
de precio e os países pobres cada. vez teñen 
mais dificultades en deixar de selo. O es
pectáculo de millóns de persoas monendo 
de fame ten moito que ver tamén co asunto 
da enerxía. 

O MUNDO COMPRELLE UNHA NOVA 
OR.GANIZACION ECONOMTCA 

Buscar novas fontes de enerxío 
A escasez e, polo tanto, o alto precio da 

enerxía produciu suba en tódolos precios e 
axudou á crise económica que estamos pa
sando, co drama do paro que a acompaña. 
Pero, no fondo, a crise da enerxía fai opa
pel da febre no corpo humano:· avisa que 
algo funciona mal. Así tamén a escasez e a · 
carestía da enerxía estanos avisando que 
hai que cambiar a economía, e facela mais ., 
económica e mais humana: que sirva a todo 
a humanidad e, e non, como astra agora, 
que sirve a uns cantos países ricos e malgas
ta o patrimonio común. O problema de 
fondo no é.,' logo, buscar novas ·fontes de 
enerxfa, é moito máis o que se xoga. 

Podemos ter esperanza que nos 40 anos 
que ainda vai durar o petróleo a humanida
de atope novas fontes de enerxía. Hoxe xa 
se saca electricidade da raiola do sol, e do 
vento e do movemento do mar. Pero polo 
de agora esas técnicas están comenzando e 
non poden sustituir ainda o petróleo ou o 
carbón. Por is(> moitos países, dobre todo 
os ricos de oaccidente, estaÍl aumentando a 
producción de enerxía a partir das centrais 
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Lemóniz, en Vizcaia, para poñela en funcionamento. Copzo se sabe, a empresa 
r;tas contra a central nuclear, decidira o peche do proxecto. En Galicia hai pen
, que no seu día tamén foi prote,stada. 
-:orno Alemania, paralizaron provisionalmente a construcción de novas centrais. 
a, Rusia ou Xapón decidíronse claramente por amplitlr a producción eléctrica a 
ns. A construcción ou non das centrais nucleares productoras de electricidade é 
ido algo é tan _debatido, ten que haber razóns polos dous·lados, aunque eso non 

leares. Polo de agora, da enerxía nucle
omente. se obtén, como dlxemo.s, un 
[)r cen do total consumido, e cos incre- · 
itos , previstos esperan chegar no ano 
)0 ó 12 por cen. Moita xente, como é 
ecido, enfréntase ., enerxía nuclear. Ve-
1os as· ~s razóns. 

óns a favor da enerxía nuclear 
lado· que o petróleo e 9 carbón se aca
' hoxe, mentras non haxa outra cousa 
s posta ó día, hai que botar man da e
da nuclear, porque a producción no 
.e baixar. 
:oa axuda das centrais nucleares af ona-
11os queimar moito petróleo e adicaría
. o ó que non ten sustitut9: a industria 
mica. 
Dese xeito deixaríamos mais petróleo 
t0nible prós países pobres, moitos deles 
tpaces de crear enerxía nuclear. . 
\. enerxfa eléctrica que se saca do núcleo 
uranio (o mismo Ao que fan a bomba 
nica) é da mais baratas. 
:oa enerxía nuclear aforraíamos depen
tanto dos países q.ue venden o petróleo. 
¡uera dia, por razons poHticas, os países 
ductores de petróleo poden privar de 
clémolo. Convennos ter autonomía. 
A construcción das centrais nucleares 
l postos de traballo. 
~ centrais nucleares son pacüicas, segu
e non amenazan a saúde. 
\. porcallada (residuos) que deixan non 
~rigrosa. 

'Óns en contra da enerx la nuclear 
:-roducimos moito ó tolo e consumimos 
xeito .. Chegou o momento de producir 
lle faga falta e deixar o superfluo. 
f:loxe xa se lle poder ía moita mais ener
ó sol. Esta técnica e outras ( enerxía do 
to e do mar) o que precisan é adicación 
iñeir~ pra investigar. Afonando da ener-

xía · malgastada e desemolando· a enerxia 
solar esta podería representar no ano 2.000 
o 25 por cen do gasto 4a enerxía . 
. e Os países pobres hai que axudalos con 
outra organización · económica do mundo, 
mais xusta. 
• E veradde que a enerxía nuclear es moi
to mais. barata que a que se produce por 
queima de carbón ou de derivados do pe
tróleo. Pero moito mais barata podería sair 
a quitada da auga, do sol e do ven to se se 
investigara e se lle desen cartos. 
• Con enerxía nuclear seguiríamos depen
dendo do petróleo, pois somente chegaría a 
producir no ano 2.000 o 12 por cen da e
nerxía total . 
• O capital non lle interesa o posto de tr.a
ballo senón a producción e as ganancias. 
Moitos mais postos de traballo crearía a 
enerxía solar e as outras renovables que es
tán comenzando a desenvolverse. 
• Ainda que sexan pacíficas, o uranio tra
tado nas centrais nucleares pode facilitar 
moito a fabricación das novas bombas ató
micas. Non son tan seguras como preten
den (recórdese o caso de Harrisburg). As 
radiacións nucleares afectan á saúde e á na
turaleza; e ainda non está nada claro onde 
chega o mal que pode causar, pois trasmíte
se ás novas xeneracións. 
• A porcallada (os residuos atómicos) e 
moi perigrosa. E o principal problema da 
industria nuclear. A este respecto os gale
gos estamos especialmente .afectados: a 
700 millas de Fistene, no mar cerca da cos
ta galega, moitos países europeos están a 
botar os seus resíduos atómicos. 

O que esto escribe en IRIMIA parécen
lle mais serias estas últimas razóns, e por 
iso, polo de agora, é dos que din NON AS 
CENTRAIS NUCLEARES. 

Que cada lector, despois de informarse, 
escolla o seu camiño. 



Viñemos traguendo nas derradeiras semanas a esta páxina de IRIMIA algunhas 
lendas da nosa terra; fantásticas unhas, outras con algunha base histórica. Nas 
semanas seguintes i,mqs ofrecer algunhas das numerosas lendas relixiosas, tan abon
dosas na nosa Galicia. 

San Andrés de Teixido é un dos 
· santuarios mais famosos de Galicia, e un 
dos mais visitados polos galegas, a pesa
res de estar situado nun Lugur Je dificil 
acceso. Perto de Cedeira e Cariño, com
pre subir un costento monte, pra logo 
baixar outra vez, ate case o nivel do mar; 
todo a traversa dun fermosísimo paisaxe 
de mesta vexetación, entre a que destaca 
a ~'herba namoradeira" ou herba de na
morar, que lle da a San Andrés fama de 
casamenteiro. fro, a pesares das dificul
tades da via.xe, os pelegrinos chegan a co
tío ó sántuario, pois "a San Andrés de · 
Teixido vai de morto o que non foi de 
vivo". Por esta razón esta prohibido ma
tar animal ningún alí, na Punta Candeloi-

SAN ANDRES DE TEIXIDO 

ra, pois suponse que pode ser a alma dal
gún difuntiño que alí se acerca en pelen
grinaxe antes de entrar nos Ceos. 

A razón desto está na Zenda de que 
certo dia, Noso Señor -que andaba de 
inspección por terras galegas- atopou 
naque/azoa a San Andrés moi tristeiro e 
caladiño. E non sabendo o que lle pasaba 
Xesús preguntoulle o seu discípulo cal 
era a causa da sua mágoa. 

E San Andrés contoulle que os seus 
males- debínse a sua impotencia de que 
aquel santuario non fose visitado por 
moita xente, a causa da sua situación tan 
dificil que non favorecía a presencia dos 
romeiros. E díxolle tamén o Noso Señor 
que miraba cunha miguiña de envexa 
-envexa de santo, pois non podía ser en
vexa pecadenta- cara a Compostela, 
onde cada dio. achegábase mais xente a 
visitar o tumba do Apóstolo Sant lago; e 
acoitábase, posto que o seu santuario ti
ña boa fama de m"ilagreiro, e con toda 
xusticia. 

Acontecido Noso Señor, e coidando 
que eran lóxicas as suas reivindicacións, 
díxolle ó Apóstolo: "Vaite tranquiliño 
Andrés~ pois non has de ser menos que 
Sant lago. Dende o dia de hoxe, promé- . 
toche que ninguén ha de entrar nos Ceos 
sir terche visitado denantes. E si non o 
fai en vida, ha de facelo de morto ". 



A mocedade de hoxe sin ilusións 

R ·ECORDAMOS neste número de IRIMIA a un home che~ de ilusións 
e ideais por vivir e loitar pra que o mundo tora un pouquiño millor, 

uri home que m.orreu os 45· anos cos mesmos ideais que tiña os 20: Francis
co. Un ho.me que foi capaz de opoñerse a todo o mundo, defendendo aque
lo no que creia. E tras él foron' támén un grupo de mozos, tan ilusionados 
como él, dispostos a comerse o mundo~ e que souperon construir algo 
grande. 

Porén, hoxe atopámonas cunha mocedade desencantada de todo, inca
paz de ilusionarse .e loitar por nada . . Unha mocedade que d.in que· pasan de . 
todo e que non se come o coco con rollos .pasados. Todos esos rdeais que 
móveron a xente como Francisco de Asís, e a tantos outros como él: idea.is 
cristianos de facer un mundo .novo, e tamén outros ideais sociais poi íticos e 
comunitarios, que moveron a outra moita xente, xa non parecen decirlles na
da. E esto no é só cousa dos señoritos das cidades, tamén dos obretros -dos 
fillos dos obreiros- e da mocedade do noso agro, os que só 11es ilusiona ir o 
domingo a sala de festas no inverno e a verbena no vran. 

Estamos nunha crise de crencias e ideais sociais, humanos, e xa non 
digamos relixiosos (nunha recente encuesta só o 26 por cen dos mozos 
españois decláranse cristianos practicantes). . 

Agora ben, este mozos pasan de todo menos do empleo. Pasan de todo 
. menos de ter un bo feixe df! cartos no peto. · 

Os estudios din que a razón máis importante de todo esto é o pan;>, do 
que xa talamos nas páxinas de 1 R IM l_A : dous de cada tres parados son mo
zos de menos de 27 anos. E non só xente sin estudos: 30.000 mozos con ca
rreira universitaria están sin traballo. A universidade semella convertirse nun 
centro de parados. 

Pro non é esta a soa razón da 
xeneración de orfos, escéptica e sen 
ideas. lOué lles ofrecemos os adul
tos? lOfrecémoslles algunha ilusión 
que non sexa a soa de encher o pf;?to 
como se poida? lOfrecémoslles al
gún testimonio de fe e de loita polo 
futuro da nosa sociedade, e da ver
dadeira fe cristiana1 esa que deci
~os que ternos e que non nos im
porta rea 1 mente nada?. 

Pro tamén hai un bo'n sector 
de mocedade de hoxe desperto, ilusionado e que loita con fe por un mundo 
millor. Destes talaremos oufro día. 
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