
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

SEDIAM'l!. !W 
NA ~HrCA be 
SAtj -~·~OIJ, 

E. C.EK.~Af~tJMf ... 
A':J' e>~~~, 
~ue (,~~J:&~ ~N 

) E.u AT"'E..~t'e.ll.JO 
C1 HSO A"110ró J 

¡E.U A1Et-->~·PO 
~ t'fEV ~h~o f 

_,J 

·N.º 63 - 16 Xaneiro 1983 

N 
Q) rl 
~rl 

\cO 
~ cd 

U) .D 
•M 

ro ~ 
\M ~ 
u< 
~ 
c"d Q) 

CJ r¡j 
o 

c0 ro CJ 
U·M <( 

1 ~ rl H 

-~rob 
oo ·M otZ 
rri;:::::ri<( 
,.- u < U) 

O _TESOURO DAS NOSAS LETRAS : 

llS CllNTIGllS DE llMIGO 



XORNADAS SOBRE O CAMPO EL VIÑA é un barrio da Coruña con moita his
- toria. Al í érguese un dos castros gal egos que 

máis restos arqüeolóxicos nos aportou. E unha 
pena que non esteña máis atendido e vixiado. 
Destacan as xoias de ouro que se poden con
templar agora no Museo de San Antón, e que 
nos falan de épocas remotas nas que Galicia des
lumbraba pola riqueza do seu ouro e pola maes
tría dos seus artistas. 

Os días 27, 28 e 29 do pasado mes 
de Nadal celebráronse en Poio (Ponteve
dra) unhas xornadas sobre o mundo rural 
galego, o mundo do campo. Os asistentes 
foron trinta e tantas persoas, maiormen
te cregos, interesados vivamente polo 
presente e polo futuro dos homes e mu
lleres que viven e traballan, que sofren, 
gozan e loitan no campo galego. 

Nestas xornadas repasouse a situación 
do caanpo galego, recolleuse tamén a for
ma como os asistentes respondían a esa 
realidade, e responsabilizouse a catro 
p r oa pra que organi z:asen os esforzos 
el moita xente que traballa no campo, 
co fin de chegar a un movimento rural 
galego serio, que traballe pola dignidade 
humana e cristiana dos traballadores do 
·ampo. 

En xeneral a op1111on común é a de 
que os labregos seguimos sendo os peor 
considerados , a de que o noso futuro co
mo grupo social activo vivo é moi incer
to, e a de que, inda así e precisamente 
por ser así, paga moito a pena gastar es
forzos entre nós, os labregos. Parece ser 
que ese era o camiño de Xesús: estar ca
bo q uen non dispoñ ía de esperanza pra 
lle devolver o amor e a confianza na vida. 
E eso con feitos. • 

O número mais ben pequeno de asis
tente é un sinal do desinterés con que se 
siguen mirando as cousas do campo gale
go por parte de moitos, incluso dentro 
da Igrexa. Pero a ilusión con que alí re
flexionaron esas poucas persoas tamén é 
un bon sinal da vitalidade que sigue pre
:ente no mundo labrego, e da xenerosi
dade con que moitos crentes ofrecen a 
úa vida pola milJora de vida dos seus 

conveciños da aldea . 

O 16 DE XANEIRO DE 1809, en plena guerra 
da lndependenci.a española, liberoúse en Elviña 
unha batalla entre franceses e Ingleses que viñan 
cobixándose na Coruña. Os franceses logo se fi
xeron cos portos da Coruña e do Ferro!. 

SAN ANTON DE XANEI RO/ o dezasete é o 
verdadeiro/ San Antón de San Xoán é un-minti
rán ... Así cantan en terras de Abedes, despoís 
de Verín, ou en Lugo onde nestes días celebran 
a San Antón Lacoeiro. Fogueíras, ringleíras de 
gando, e boas merendas ó lume farán paisaxe 
destas festas. · 

XAOUIN RUIZ JIMENEZ é o primeiro Defen
sor do Pobo que se elixe en Madrid. Enriba des-

. te home comenzaron a chover reclamacións e 
denuncias de todo tipo. E unha figura encami
ñada a solucionar problemas que afectan a to
dos os ciudadáns. Este persoaxe xa viña actuan
do na maior parte dos países europeos. 

SEIS MORTOS NO 82 nos esteleiros de Astano 
no Ferro! son unha chamada urxente a buscar 
unhas medidas máis eficaces pra evitar estes 
accidentes. 

A CR ISE ECONOM ICA fíxose notar nas pasa
das festas nas que o despilfarro e o · abuso son a 
tónica dominante. Vigo parece que foi a vila 
máis afectada facendo temblar a todo o seu co
mercio local, con liquidacións imprevistas de 
tendas que se pecharon e que deixaron na estan
cada a competencia. 

AS REBAIXAS ANTICIPADAS e as ofertas 
desusadas en Santiago, Lugo, Ourense ... , mos
tran que houbo un baixón nas ventas de produ
tos propios desta época. A costa de xaneiro 
adiantouse, debido ó pouco valor dos cartos e 
dos salarios. 



iOUEVIVAO 

Amigo Xesús, 
compañeiro fiel das nosas vidas, 
queremos ser, coma ti, 
personas ben alegres, 
queremos estar coa xente, 
queremos apegarnos á diversión 
e á festa. · 

Ti que truxeches no corazón 
a semente da verdadeira a/egr/a, 
danos forza 
pra que non sirvamos á tristura. 

Ensiñanos a cantar e bailar, 
a brindar pota vida e o amor, 
a beber a copa da alegría fraterna, 
a bo tarl/e vivas aos no ivos 
e á esperanza. 

A migo Xesús, 
danos o gusto polo bon viño, 
o que alegra. o corazón, 
o que libera a alma. 

A auga é slñal agora 
dunha vida amortuxada, 
dun esp/rito requeno 
afogado polos medos. 

A auga é o sinal tamén 
dunha vida oprimida e reprimida 
na que ahondan delinquentes 
contra a risa, a fartura, a igua/dade. 

Desa auga, que non da vida, 
J/branos, Xesús, amigo noso. 

Q viño é siña I agora 
dunha vida avivecida, 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (2,1-12) 

Ao terceiro día houbo un casamento en Ca
ná de Galilea, e estaba alí a nai de Xesús. Ta
mén foi convidado Xesús e mailos seus discí
pulos ao casamento. Chegou a faltar o viño, e 
a nai de Xesús díxolle: 

-Non teñen viño. 
Replicoulle Xesús: 
-Muller, ¿que ten que ver comigo 

e contigo? Aínda non chegou a miña hora. 
Súa nai díxolle entón aos servidores: 
-Facede o que El vos diga. 
Había alí seis tinas de pedra, para as purifi

cacións dos xudeos que levaban ao pé de cen 
litros cada unha. E ordenoulles Xesús: 

-Enchede de auga as tinas. · 
Eles enchéronoas de todo. 
Díxolles entón: 
-Collede agora, e levádelle ao mestresala. 
Leváronlle eles. E cando o mestresala pro-

bou a auga volta viño, sin saber de donde viña 
(os servidores si que o sabían, pois eles colle
ran auga, chamou polo noivo, e díxolle: 

-Todo o mundo pon ao comenzo o viño 
bo e, cando xa están cheos de viño, o mais ca
tivo ; ti, en troques, deixaches o viño bo até 
agora. 

Foi así como fixo Xesús o primeiro dos sig
nos en Caná de Galilea; manifestou a súa glo
ria, e creron nel os seus discípulos. 

Despois desto, baixou a Cafarnaún, coa súa 
nai, os seus irmáns e mallos seus discípulos, e 
quedouse alí uns cantos días. 

dun espírito aberto e xeneroso, 
alentado pota fe, o cariño e a esperanza. 

O viño 'é siñal tamén 
dunha vida libre e liberadora, 
na que abondan creadores 
de pan, de trabal/o, de cariño 
e de renta en irmandade compartidos. 

Deste viño, que da vida, 
énchenos, X esús, amigo no so. 



ALIMENTA 
Uns por pouco, outros por exceso e outros por unha alimentación pouco equilib 

ialma, tamén nós "producimos" mais ou menos_ según a alimentación. E non só en 1 

. Esto que é certo pra calquera edade, ven ser especialmente importante nos primeiros 
das células do cerebro xa desde o embarazo. Por eso a alimentación dunha embarazad 

Coñecer os alimentos 

Tódolos alimentos en maior ou menor cantidade aportan 
ó organismo algunhas ou todas das seguintes substancias bási
cas: 
• Proteinas: Son as que forman e renovan os tecidos do 
corpo humano, como os músculos. Aportan tamén enerx ía ó 
corpo pero atendendo á sua principal función considéranse 
substancias formadores ou plásticas. 
• Os Hidratos de Carbono: Son os alimentos que se apro~ 
veitan no corpo pra ser queimados e proporcionarnos a enerx ía 
necesaria prá actividade humana. Son logo principalmente 
substancias enerxéticas. · 
• As grasas. Como os Hidratos de Carbono, o corpo util í
zaos fundamentalmente pra queimalos e. producir con eles 
enerx ía. Son tamén substancias enerxéticas 
• Vitaminas; Estas substancias, moi importantes, son as 
que fan posible que o organismo asimile e aproveite os outros 
alimentos. Son sustancias conductoras ou reguladoras. 
• Minerais. Son tamén reguladores como asvitaminas,econs-
titúen os principais formadores dos osos, sobre todo o calcio. 

Coma máquinas fóra a ialma 

Se comparamos o organismo humano con un tractor po
demos decir que o calcio representa o chedeiro ou chase, a es
trutura básica, a proteina ven ser a que constitúe a .carrocería 
e as rodas, os hidratos de carbono e as grasas representan o ga
gasoleo e as vitaminas e sales minerais farían o papel dos roda
mento~ e do aceite que permite funcionar o motor. 

De pouco serviría cargar o tractor de gasoleo (ou o corpo 
de grasas e azucres) se non ten aceite (vitaminas). Por iso a ali
mentación ten que ser equilibrada. Non hai que atender só ó 
que se queima se non, a todo o veículo . 

Como a máquina queima gasóleo o corpo queima ali
mentos, producindo o que se chaman calorías. 
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As calorías 

Un obreiro precisa po 
3.300 calorías cada día. A mer 
son necesarias, servindo de ori1 
por kilo de peso. En casos de 
pecialista quen fixe os 1 ímites. 
e 3.000 calorías por día según 
Sábese exactamente que: 

1 gramo de proteínas pre 
1 gramo de grasa produc 
1 gramo de Hidratos de < 

Facede cálculos e veredes qu! 
calorías de mais que or ixinar 
importantes prá saúde . Por OL 

corpo precisa algo ma is que ce: 
precisa moito mais que gasole 

· dos alimentos . 



'RSE BEN 
brada, ainda hai demasiada xente que non sabe alimentarse ben. Como os animais, fora a 
estatura, anos de vida, saúde, senón tamén en intelixencia e equilibrio da personalidade. 

¡meses da vida do neno: está demostrado que a alimentació1 inflúe no desenvolvemento 
da será moi importante prá saúde corporal e mental do neno. 

3 

)r término meio entre 3.000 e 
mos esforzo físico menos calorías 
ientación o cálculo de 40 calorías 

:? obesidade debe ser sempre o es
. As mulleres precisan entre 2.500 
1 os trabállos que real icen. 

·oduce .......... 4, 1 calorías 
ce .. . ... .. ..... 9,3 calorías 
carbono produce ... 4, 1 calorías 

1e moitas veces dámoslle ó corpo 
in obesidade e outros trastornos 
utra banda e como xa dixemos o 
alo rías talmente coma un veículo 
eo. Por eso é útil coñecer a roda 

A roda dos alimentos 

Na ilustración que tedes no centro da páxina representa
mos a roda dos alimentos. 
• O grupo 1o: está formado polo leite e os seus derivados 
coma queixo e iogures. Son moi ricos en calcio principal ele
mento dos osos. Aportan tamen moita proteína. Son alimentos 
formadores. 
• O grupo 2o: nel inclúense a carne, o peixe e os ovos. Ri
cos en proteínas. Son alimentos formadores, ainda que tamén, 
como vimos, aportan enerx ía. 
• O grupo 3o: pataca, legumes (lentellas,. garbanzos, 
fabas ... ) e frutos secos. Estes completan o resto dos alimentos. 
Teñen algo de todo por eso son úteis, pero non como alimen
tos exclusivos. 
• O grupo 4o: verduras e prOdutos de horta. Son ricos en 
vitaminas e minerais. 
• O grupo 5o: frutas. Aportan vitaminas e minerais. Ali-
mentos reguladores.. · 
• O grupo 60: pan, pastas, cereais e azucres. Son ricos en 
hidratos de carbono. Alimentos polo tanto non formadores se
non enerxéticos. 
• O grupo 7o: grasas, aceites, manteiga. Son ricos en gra-
sas. Alimentos enerxéticos. 

Consellos finais 

Dar moito leite ós nenos. Comer diariamente fruta ou 
verduras cruas en ensalada que son os que aportan vitaminas. O 
t•uciño non ten proteínas somente grasa: en xeral a carne de 
cocho é a que mais grasa ten. O ovo cru aproveitase menos do 
50 por cento, cocido ou doutro xeito utilízase o 97 por 100. 
O peixe alimenta igual que a carne. aporta as mesmas proteí
nas, ainda que por dixerirse mais doadamente, "pesa" menos 
no corpo. A verdura aporta poucas calorí~s pero leva vitami
nas imprescindibles. 



CAVILACIOS ARREDOR DOS SINAIS D"E TRAFIC 

..._. _¡Sí, señot! Hai que dar a imp·résión de que se avanza, 

pero sin avanzar ... E sensato. 

Outra lei do embudo. ~ 

~ Pois sí, ten pinta de chover 

¡ Xa ! que· unha vez mais hai que agardar 
a que pasen outros <liante. ~ 

~ Disque o peixe morre pola boca; 
¿Será por iso que hai peixes 
gordos, tan cautos? 

¡Un sinal moi "católico"! ¡¡Sí señor!! 
¿Moi cristiano? Ese é xa outro cantar ... 

Ainda que moitos xa viraron cara a esquerda. --. 

Tres pauiños.-... 



as NOS!J5 CETRIJS 
AS CANTIGAS DE AMIGO 

P. Iglesias 

Tres eran as maneiras que os nasos poetas medievais tiñan de expresar os seus sentimentos 
ou ideas. A estas formas diversas que os escrito_res teñen de comunicarnos o que eles pensan 
chámaselles XENEROS LITERARIOS. -

E así hoxe en día cabe distinguir: a novela, o_ teatro, o ensai , a lírica, etc. 
Na nosa 1 írica medieval había tres xéneros: 

- AS CANTIGAS DE AMIGO 
- AS CANTIGAS DE AMOR 
- AS CANTIGAS DE ESCARNIO E MALDICER. 

As cantigas de amigo reciben este nome, po(que nelas aparece sempre a voz ou palabra 
AMIGO, que designa ó home amado. O poeta, por tanto, manifesta o seu pensamento a través 
dun "EU" feminino. E .unha muller namorada -mO?a solteira xeralmente- a que nos conta as 
súas preocupacións amorosas, ban talando consigo mesma, ben dirixíndose á súa nai, irmáns, 
amigas, ou tamén dialogando cos elementos da Natureza que a arrodean: cervos do monte, on-

. das do mar, frores do verde pino ... 
Estas cantigas son de orixe puramente galaico e as que se conservan nos Cancioneiros pa

rece que son unha eraboración culta das cantigas populares que se cantaban nas festas ou men
tras se realizaban as ceifas do traballo. 

A muller protagonista perteñece ás erases acomodadas do medio rural ou mariñeiro e as 
súas relacións co amigo ou namorado nunca pasan "a maiores" senón que por regra xeral man

; 'téñense dentro dunha honestidade vfrx!nal. 
~ Frente as cantigas de amor, que veremos mais adiante, estas enmárcanse nun ambiente 

básicamente rural ou mariñeiro, con descripcións paisaxisticas, que confirman a súa proceden
cia. Tamén nas súas formas hai unha maior sencillez, con versos adaptados ó ritmo da música 
que as acompañaba, e outros recursos literarios moito menos requintados que os que se obser
van nas de procedencia culta e extranxeira. 

Un estudoso da lingua portugués, José Joaquín Nunes, reuniu todas estas cantigas nunha 
edición crítica, que publicou en Coimbra no 1926-1928. Esta que ofrecemos hóxe é dun trova
dor que se chama MEENDIÑO. 

Sedíame eu na ermida de San Simón 
e cercáronme as ondas, que grandes son; 
ieu atendendo o meu amigo,· 
eu atendendo o meu amigo! 

Estando na ermida ante o altar, 
cercáronme as ondas grandes do mar; 
ieu atenrfendo o meu amigo, 
eu atendendo o meu amigo! 

e cercáronme as ondas, que grandes ~on,
non hei barqueiro nen remador; 
ieu atendendo o meu amigo, 
eu atendendo o meu amigo! 

E cercáronme as ondas,do alto mar; 
non hei barqueiro nen sei remar; 
ieu atendendo o meu amigo, 
eu atendendo o meu amigo! 

************** 
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Estos costas de xaneiro 
non hoi xeito de subí/os; 
tal como está a gasolina 
hoi que face/o con pilas. 

Con esta suba medran 
un pouco o descontento 
porque os precios van subir 
no seu bo tanto por cento. 

Xo amosa.no horizonte 
mois a crise, e eu presinto 
que oinda haberá que apertar 
un pouquiño mais o cinto. 

" 

Pero,· a ver, meu irimego, 
se é que non te despistas: 
non teñen a culpa disto 
os amigos socialistas. 

Todos debemos prestar 
un pouco de confianza 
ó novo goberno, ainda 
que se resinta a panza. 

Poida que tras da!gúns anos 
- nos convoquemos a fesfa 

se é que agora apoiamos 
a xestión de xente honesta. 

A FAL~ é CAMlRD 
· Atención a esta frase por

que tén un erro: "O derradei
ro día que fomos xuntos ó ci
ne ... " Afortunadamente non 
foi o derradeiro, porque hai 
mais días ca longanizas e a 
proba delo é que ainda o es
tou a contar. Porque "derra
deiro" significa último pero 
non todo o último é derradei
ro senón soamente o último 
absoluto e definitivo dunha 
serie, tras do cal non ven 

O último e mailo derradeiro 
de decembro é o derradeiro 
día do ano, pero non debo di
cir que este derradeiro 31 de 
decembro foi venres, porque 
conto con vivir mais anos. De
bo dicir: este último 31... Ta
mén podo afirmar que o sába
do é o derradeiro día da se
mana, pero non que o derra
deiro sábado choveu, porque 
han vir mais sábados e ¡mais 
auga! Foi o último sábado 
cando choveu. 

todo derradeiro é último pero 
non todo último é derradeiro. 
Derradeiro é o "de atrás" (en 
francés "dernier") e así dici
mos que un carro cargado vai 
moi derradeiro: moi cargado 
pola parte traseira. 

· A teima de moitos empre
garen sempre e indiscrimina
damente derradeiro por últi
mo é debida ó empeño de lle 
fuxir á semellanza co castelán 
esquencendo que o parecido 
venlles de que ambos idiomas 
veñen do latín. 

mais. · 
Así, podo dicir que o 31 

Como consecuencia, xa 
nos damos de conta de que 
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