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U_NHA COMUN IDADE XUVEN IL
COMPROMETIDA NA TRANSFORMACION DO MUNDO
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lBATISMOS PORQUE SI?
A MUSICA GALEGA tivo mais acollida este
Nadal que no ano pasado . Dous discos de recenEste domingo celebra a Igrexa a festa
te apari ción foron os mais escoitados: Kalaikia,
do batismo de Xesús, e resulta polo meso primeiro disco do grupo Brath de Lugo , e " 3"
mo unha boa ocasión pra que cavilemos
dos que xa son mestres da nosa música: Millaalgo en voz alta sobre o batismo dos crisdoiro.
tiáns.
O GRIPE convirteúse nestes días nun novo inHoubo un t empo nas nasas parroquias
quilino das nasas casas. No duro inverno comrurais que o neno que morría sen batizar
pre adiantarse a acción dos virus con bebidas
quentes , zumos de laranxa ou vitamina C. Cannon era enterrado " en sagrado " . Había
do haí quentura é necesario recurrir ó médico,
quen decía que o neno nacía sen alma e
o hati mo lla poñ ía. A ceremonia do ba- e tamén son boas as aspirinas.
ANTES DE NADA os que aínda non o fixeron,
Lismo , por si mesma, facía que o neno
que non se esquenzan de visitar algún dos Naciqu · nc. ·era "mauro" chegase a ser "cris- ment os artesanais da nosa terra : como o de Balt ic n " , é de ir, persoa como as outras.
t ar en Ourense, o do Museo Arqueolóxico de
s ·r fa .. . e moitos só por eso batizaSan Antón na Cruña, o electrónico de Begonte ,
ban ós us fillos.
· perto de Lugo, ou o Belén dos Aneares no pico
P ro o t mpos cambiaron, e co novo
db s Tres Bispos a mil oitocentos metros de altura .
tcm o moitos cregos qu eren retrasar o
OS TEMPORAIS azotaron unha vez mais as
batí m dos n enos pra qar ocasión a que
economías e as vidas dos nosos mariñeiros,
os pais e preparen e reflexiones de xeito
mentras noutras tantas vilas descansan pra semqu o batismo dos fillos non sexa "porpre os homes do buque Enteli. As perdas econóque si" senó n porque libremente escollan. micas
están sendo moi grandes: en Cedeira as
ducal os no camiño de Xesús Cristo.
perdas comparadas co ano pasado foron de coaHoxe, convencidos do amor d e Deus,
renta millóns de pesetas menos, en Cariño falan
a ninguén que crea nel se lle ocurre crer
d e uns cincoenta millóns de perdas, en Sada uns
nin pensar qu e Deus refugue a alguén por
vi nte millóns menos de pesetas en pescado vendido . E así podíamos recorrer todo o litoral ganon estar batizado . Deus non é só Pai pra
lega . Se da Cruña saían o ano pasado quince calgrexa senón pra t oda a humanidade . Por
mións diarios de pescado , este ano só saen a mieso o batismo , mais que como requ isit o
tad e.
obrigatorio aparece como unha invitaGALICIA FUMA MAIS tabaco negro que oución a ter fe e a vivir con fe: acoller a
tros países da península. O tabaco rubio é mais
boa nova da estima de Delis por nosoudifícil de contabilizar, dada a importancia que
tro s que se nos amostrou en Xesús, acep- ten eiq u í o seu contrabando. Urxe unha campatar ós ou tras como irmáns, seguir o camiña o rientativa nas escalas sobre o risco de tanto
ño d
esús, e o seu mesmo labor.
consumo.
A NIVERS AR IOS: Santiago celebra o décimo
Deben logo acabar os batismos que se
cu,np leanos do Hospital Xeral de Galicia . En
fan porque si, porque sempre se fixeron ,
Lugo celebran o medio séc ulo do seu Museo, e
que nacen do medo ou da superstición.
en toda Ga licia celebramos as bodas de plata do
bati mo debe ser unha decisión feíta
Grupo Brais Pin to ..
c n fe e con responsabilidade: fe de vivir
BRAIS PINTO é o nome que escolleron en 1958
pai' según ensina Xesús Cristo e de enun grupo de escritores e artistas xóvenes galecéUT ,ir r · neno po lo seu mesmo camiño .
gas, que dende Madrid loitaban por recuperar a
só d t x ito a fe poderá face r do nen o
arte e os valores do noso pobo . Alí estaban
un h me novo como e significa no baMendez Ferrín, Bemardino Graña, Raimundo
Pat iño, e outros.
t i. m .

~·

O MOMENTO DAS GRANDES DECISIONS
Domingo prímerro dispois. de Epifanía

Ha i moitos que pensan
que Xesús, por ser fil/o de Deus,
xa o tiña todo resalto.

t EV ANXEUO SEGUNDO LUCAS
(3,15-16.21-22)

Non tiña que esco//er,
non tiña q lle de e id irse}
non tiña que resistir as tenta cións,
non le vaba interrogantes den tro del.

Como o pobo estaba esperando ao
Mesías, empezaba a pensar se acaso
non o sería Xoán; pero el declaro u
<liante de todos:

Todo para el
era como un camiño sin baches,
como un ceo sin nubes,
como un mar sin ondaxe,
como unha noite estrelada.

-Eu batíz(l)vos con auga, pero está
a chegar o que é mais forte ca min, ao
que non son digno de lle desatar as ~
amalloas. do seu calzado~ El havos
batizar con Espírito Santo· e con lome.

E non foi certo.
Xesús foí fil/o de Deu.s,
pero es0 nonº' privou

Tivo que facer frente
ao mal que o tentaba.
Tivo que buscar saida
aos interrogantes que o afogaban.
Tivo que buscar un camiño
para a súa vida incerta.

xeral, e despois
tamén Xesús,
mentras oraba, aóriuse o ceo e baixou
sobre el o Espírito Santo en forma de
pomba. Entón oiuse unha voz desde o
.D\m!aJ11te-

r.N"r'1 das p eq:ue nas de·<; is i6ns

nin da:s grandes de<;.ls-f61rJ1s,
qu1e· a 1Yid a· /,e IYfl! €CN1sig:o1.

&

llJím llraitlÍSlDO

efe· se ter 0:aitti.lado

ceo:

-Ti es o meu filio benquerido, en
quen me complazo.
/'

Tan grande foi para el
este suspense da vida,
que -segu ndo di o Evanx eliona/gún momento
chegou a suar sangue.
No camiño das grandes decisións
o batísmo de Xesús foi o prime ir-o paso.

Desde aquel momento
.
acompañouno sempre unha certeza:
El era totalmente de Deus
e para Deus;
'
e Deus era totalmente del
e par(} el.
O Espírfto foi quen selou esta alian; a
que nada nin ninguén
xamais poderá romper.

BEM.P O'>T

A .CIDJ

Fomos ver 6 Anxo a unha pequena cidade que linda i:6as ú.Hirrms casas do barnio de
trada de Madrid: "Bemposta, nación dos rapaces". A cou~ vai en se:rio: teñen aduana. Pt
sitorios nin preguntas. E unha cidade libre: a aduana é so111t'mte uu sinal de que entramos
A historia do Anxo
O noso amigo Anxo ten 14 anos e outros cinco irmáns
sendo el o coarto. Naceu nunha aldea lucense de montaña duns
pais que ainda que o queren, non acertan a atendelo e guialo
como precisa . son pobres e, pra mais, o alcohol reduciunos á
peor das pobrezas.
O Anxo andivo parando, xa desde neno, en distintas casas de veciños. mantíñano e el axudaba. Coñece o traballo, por
veces ben duro desde picariño Falta bastante á escola. Os
dous últimos anos pasounos cos seus irmáns mais nbvos nunha
escola-fogar do ministerio rexentada por monxas. O primeiro
ano, a pouco de ingresar, tivo señardade un día e arrincaron
pra casa sen avisar Polo demáis bon comportamento. O segundo ano aborreceuse un día e foi tamén buscar refuxio cabo dos
seus como da outra vez, volveu pra escola, pero aínda que está
a gusto algo o ten inquedo polo seu nivel escolar tócalle ir
con nenos moito mais novos e eso por veces o descorazona e
f ai agromar nel algunha rebeldía Afeito á vida libre (como a
do gado que nace e medra ceibe nos montes ~a sua parroquia)
síntese algunhas veces incómodo no pequeno espacio físico do
internado e do seu reglamento: pequenas desobediencias, tan
propias dos trece anos non lle impiden sentirse a gusto e querer
continuar no colexio.
Pero no vran cumpreu 14 anos. Non hai sitio pra el na escola. A lei obriga a dar escola semente astra os 14 anos. Se estivese mais adiantado no estudo e foso algo mais tranquilo ... tería nova oportunidade. Pero pra el non hai sitio. Vaise ver obrigado a malvivir cos país ou malvivir de criado en casa de algún
veciño rebentando o seu corpo aínda de neno.
O futuro do Anxo escurécese. Pero xurde unha luz:
Bemposta, a Cidade dos Rapaces de Ourense ábrelle as suas
portas.

O Anxo no seu fogar: Bemposta
Agora o Anxo convive con 120 rapaces procedentes de
sitios tan distantes como Sevilla, Valencia, Barcefona, Galicia,
Santo Domingo de América ... Cando chegou non lle pidiron
nada: semente que escollera el libremente permanecer en Bemposta aceptando as suas leis. Despois duns días de proba decideu quedarse e converteuse en cidadán da cidade onde actualmente convive con xóvenes desde os 9 astra os 23 anos que
cuidan e gobernan responsablemente a sua cidade . O Anxo permanecerá en Bemposta astra que el queira, sempre que cumpra
coas leis cidadáns.

E~guese ás 7 ,30. Despois do
vai á cJese de E.X.B .. De 12 a 3 t
ría de Bemposta, ou na gasolineira
xantar de 4 a 6 volve á escola. As
hai asamblea cídadana onde se tr
mún e onde cada cidadán ten voz E
Polo seu traballo (e a escola
bailo) o Anxo recibe un xornal d
coroa, que "coroa" o seu esforzo
traballou, cobrará o seu xornal e ~
mo a habitación, do contrarío terÉ
sa actitud e non podería durar en E
o expulsará.
Esta é unha das principai le
ponsabilidade do individuo a que1
tas.

~DE DOS RAPACES
~ Seixalvo, en Ourense. Na entrada, un gran cartelón nola anunciara xunto á vella es1ero cando chegamos, c. '.lduaneiro, un rapaz duns 12 anos, erg·1e a cancela sen requiw
nun mundo en moitas ~ ~ usas novo e anovador.

qutras leis de Bemposta

:!

aseo e do almorzó, de 9 a 12
:rabalÍa axudandq na panade1 ou nalgún taller. Despois de
6, os luns, mércores e vernes
~atan os temas de interés coe voto.
1 tamén é valorada como traliario na moeda da cidade: a
da xornada. Se foi á escola e
poderá pagar a comida e mesá que xexunar e se durase ne3emposta, aínda que nínguén

·is de Bemposta: a propia resn non se lle dan as cousas fei-

Os cidadáns de Bemposta están chamados a .... uscar a
Deus no seu vivir diario", a "Sentir orgullo de ser cidadá.11s e de
honrar á sua cidade", a "Querer como irmáns ós que con el
conviven" a "Ser cincero en feítos e palabras", a '•ser optimista porque aprendeu a soñar'', a ''Elexir honradamente ás suas
autoridades e obedecer as suas decisións"' a ''Ser fiel no cumplimento da sua leí" ... Estas son algunhas das leis oa cidade
que intentan traducir un obxetivo principal. ser unha comúnidade xuvenil comprometida coa transformación do mundo.

A ambición de Bemposta
Bemposta é ambiciosa. Non é un fogar asilo de rapaces
en dificultades. E U:n movimento no que participaron xan uns
20.000 rapaces e rapazas nos seus 26 anos de exist n~ia. Un
movemento, que nado en Ourense, extendeuse xa a outros
países. Un movemento que pretende ser unha alternativa edu:cativa, un modelo de educación que non se preocupa s.o mente
das intelixencias senón das persoas· QtJ,~re forxar en comunidade, homes e mulleres noves, responsables, xenerosos, en bús- .
queda da verdade e por iso rebeldes, comprometidos no am.or'e ·
ná xusticia, capaces de seren irmáns e non opresores.
·. .
.,;;.
En Bemposta fórrnan'se os cidadáns no espírito novo_·é" · ...':· prepáranse na convivencia, na responsabilidade cidadana no
estudo, no traballo, no sacrificio vivido con .alegría. Os talleres
de metalurxia, madeira ou cerámica, as clases de E.X .B., B.U.P.
ou Formación Profesional, e Circo, con ser importan ~~s non
agotan o degoro de Bemposta. Son somente medios, ferramentas, pra que nazan homes novos. Pra que Aaxo e ou .. ro~ como
el medren como persoas e cheguen a ser cidadáns capaces de
millorar o mundo.
·.

·Ü fututo de-Bemposta
Silvano Antonio, é o encargado do Banco de Bemposta.
Un moreno dominicano (como a alcaldesa da cidade) que \.<S
tuda 3º de B.U.P. e quere ser psicólogo. El fíxonos de ·1ia na
cidade e mformounos da sua vida, plenamente identif;,cé..io co
espírito revolucionario con que o Padre Silva fundou Bemposta no 1956. Cando nos despedimos, Silvano dinos: ' Sen o
cura Silva Bemposta sería imposible. El é o tund ador, anunador e principal alma de Bemposta. Pero a sua idea, que é a de
Xesús, xa contaxiou a moitos. Hoxe, se el faltase Bemposta,
permanecería"._

" CAVILACIONS ENCOL DAS SINAIS DE TRAFICO
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Hai motos sin sidecar
e motos sin disecar

¿Leva presa o patronciño, eh?
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En tampouco sei que é
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Un camión macho. ¡Moi macho! •
a.-~

Isto tamén pasa por non ceder
~-.&-. un rego de terra pra ben de todo.
¡lso ! ¡Iso !.. . A dereita !
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Está roxo. ¡A parar todos!
Está verde. ¡A pitar todos!
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Dous paoíñosllll
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O comenzo
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AS NOSA5 CETRAS
AS NOSAS LETRAS

1.- As orixes da nosa Literatura na Edade Media
Como sucede en case tódalas literaturas,
as primeiras manifestacións da literatura galega
son de carácter 1 írico. E, fora dos primeiros textos escritos que se conservan, de finais do século X 11, cabe supoñer que houbo un ha rica trad ición oral na que se basearon os primeiros trovadores galegos, inspirados sen dúbida pala moda
literaria que veu da Provenza, (sur-leste de Francia), a través do Camiño de Santiago.
Tódalas sociedades, mesmo as mais primitivas, crean cancións con finalidade diversa, (ri tual case sempre), que se fan acompañar da música e están relacionadas coa danza. Son cancións de traballo que se celebran a chagada da
primavera, .a exaltación da fecundidade, cancións de caza, etc . Estas cancións, que teñen a
súa orixe nos tempos prehistóricos, foron transmitidas de boca en boca, de xeración en xeración, ó longo dos séculas, e quedaron fixadas na
escrita cando se deron unhas circunstancias socioculturais propicias.

2.- Os poetas: Trovadores e Xograres
Desde finais do século XI 1, esta li teratura
oral foi divulgada por xograres recitadores, cantores e músicos que ían perambulando palas fei ras, castelos e aldeas .
O xograr cantaba a poesía, que era composta polo trovador.
Os trovadores eran xeralmente de cond ición pobre (astra príncipes e reises), e aparecen
citados nos Cancioneiros polos seus nomes e
apelidos.
O xograr era de· condición social: mais baixa e aparecen citados nos Cancioneiros polos
seus nomes, alcumes ou lugares de procedencia.
Había tamén os segreles, que pertenecían
á baixa nobreza e compoñ ían medfante soldo .
Son un producto exclusivo da .nosa literatura .
Os menestreles, que eran os músicos executan-

tes da~ cantigas; e as soldadeiras, mulleres de
dubidosa moralidade, que danzaban e real izában exercicios ximnásticos durante as representacións.
A mais farfor-· delas foi María a Balteira,
muller de singula r
iosura e engaioladoras
dotes artísticas ·ó pa racer.

3.- Esplendor e decadencia da nosa literatura
medieval.
A grande época da cu ltura trovadoresca
ou das cantigas foi entre o 1.200 e o 1.350
aproximadamente. O galego en to nces era a
1íngua 1itera ria de tódolos reinos occidentais da
Península. Nela escribiron, amais dos innumerables trovadores e xograres galaico-portugueses
o mesmo rei de Castela Alfonso X, o Sabio; o
rei de Portugal, Don Dinís; e trovadores casteláns, cataláns, aragoneses, provenzais, algún
italiano, etc.
A decadencia veu motivada por causas
múltiples: prós reis de Castela, Galicia vai deixando de importar; en Po rtugal, os monarcas •
in terésame mai s palas guerras que palas letras;
en Galicia reina unha gran inseguridade social;
as modas daque l tempo t amén foro n cambiando
e hai unha tendencia cara a poesía qu e ven de
fó ra; finalmente, os mesmos escr itores da co rte
caste á intentan promocionar a poesía no seu
idioma, contando para elo co to t ::1: apoio dos
mona rcas.
Pero na vida cotid iana, du ran te todos este s anos. o galego era un idi oma com.plBtamente
normal izado e empregado por tódd.las ~pa s sociais. Non había a intoleranc ia lmgüist1ca dos
tempos posteriores. E así, o rei de Castela non
tiña n ingunha dificultade para comprender o
que lle comun1 cab<1n os seus sú bditos galega-talantes e tamén el sabía falar e escri b ir o noso
idioma.
P Iglesias
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Puxen zapatos á noite
por ver se tiña un regalo,
que cando veñen os Reís
non sabes se es bo ou malo.

E as fa (seas da esperanza
han voltar para as lareiras
e han a/umar na noite
da vida as novas xeiras.

n

Baixou pala cheminea
por onde sobe o fume
unha fa(sca que voltou
porque eu acend/n o fume.

Coido que os pobos de España
despois de tristura e pronto
disfrutan, co socialismo,
dun tempo de novo encanto.

(/
(l

Ese é o mellar agasal/o
sen agardar outros magos:
manter sempre o lume aceso,
que o frlo non fago estragos.

Que quenzan os corazóns
pro non queimen a esperanza:
convidados os galegas
estamos prá nova danza.
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Tódolos días da semana
Tralo domingo ven o luns.
O martes e mailo mércores,
ambolos dous son chamados,
respectivamente, terza e corta feira. Polo medio da semana está o xoves e tralo xoves
chega o venres e tódalas semanas rematan co sábado.
Xa te decatas de que, ademais de aproveitarmos para
aprende-los nomes dos días
da semana (non se di "semá"
nin "semán") o que quixemos
foi expresar que despois das
palabras por, tras, todos, mais

ambos utilízase a segunda forma do artigo "lo, la, los, las",
neste caso ·ademais sen guión
senón soldada á palabra, é dicir, de forma encliptica ou
pegada á palabra anterior.
Tamén se emprega o guióntralos pronomes enclíticos átonos non acentuados -nos, vos
lles, por exemplo: colleuno-lo
neno, déuvo-la guitarra, arrincoulle-las herbas. E asimesmo
cos pronomes tónicos ou
acentuados seguidos do artigo, por exemplo: nólas dúas

faremos festa mentres vó-los
dous traballades.
Hai partes· de Galicia ond·e
se emprega o adverbio de lugar u (antigo ub do latín ubi=
onde): u-lo co'itelo? A resposta pode darse mediante o adverbio eis: ei-lo coitelo. (Onde está o coitelo? Veleiquí o
coitelo) Formas que poden
extrañar a mais de un, pero
que están vivas na fala de certas zonas e comarcas de Galicia.
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