SEMANARIO DE éRENTES GALEGOS

•Cantarelina, concurso de
Canción infantil .·
~O Milagre de S. Alberte
(Coplas da historia da fala galega')

· N. 0 64 - 23 Xaneiro 1983

°CANCION INFANTIL GALEGA está a promo:
CANCIONS INF ANTIS GALEGAS
ver o grupo Saraibas, convocando un certamen
Con verdadeira alegría, IRIMIA reci-con oito premios,, o primeiro de 200.000 pts, e
bíu a boa nova de que o grupo ~~saraibas"
o ú1timo de 25.000.
está a organizar un concurso pra que nazan cancións infantís galegas. Veleiquí as
O DIA 2 DE XULLO, celebrarase a final do certame en San Sadurniño (A Coruña). Antes, dupalabras dos organizadores ós que lles derante o mes de xuño haberá certames en cada
sexamos o millor dos éxitos.
capital de provincia galega.
"Queremos sentir ós nenos cantar en
galego. Queremos que ~s nosos fillos poiPRA MAIS INFORMACION podedes telefodan expresar os seus sentünentos con
near ós teléfonos de San Sadurniño 49-00-03 e
cantos que non sexan alleos á sua vida.
49-00-08. (Có prefixo provincial 981).
Esta é a gran arela.coa que ·hai tempo
vimos matinando.
O PETAO'LEO GAL'EGO, como chaman algúns
· Pofiemos a andar a CANT AREUIÑA
ó marisco xa está nas mans do goberno galego
como un medio para conseguir a creamediante as transferencias. Urxe a organización
ción de cancións infantiles nosas. Será o , ·deste sectCi>r da economía .galega que é unha das
mellor regalo que podemos facer ós nenosas meirandes riquezas. Pero por mor da anarquía da sua explotación non saca da pobreza á
·
nos galegos.
maioría dos 64.000 marisqueiros galegos.
Soñamos con que dentro de poneos
anos contaremos con un bó repertorio de
OS MARISQUEIROS GALEGOS, estanse orga- cancións infantiles interpretadas polos
nizando, o mesmo que un día fixeron os países
propios nenos. Será unha gran riqueza
do petróleo, pra loitar contra os intermediarios
para Galicia.
e o Kapital. A contaminación, o furtivismo, e o
Invitamos ós músicos, ós poetas e a
caciquismo de moitas Cofradías de pescadores,
quen poidan aportar o seu grao de area
son algunhas das loitas ás que se enfrentan espara que esta primeira CANT ARELIÑA
tes traballadores.
empece con señedade e outura.
Pensamos que os premios son dignos;
EN RIVEIRA E vmo, vense loitando contra o
can, que é un apar.eUln .de pesca proibido. O can
pero sabemos de sobra que o que mais
é un enciño gran<ile 'l'iTll!>V;ido .por un torno mecávai atraer ós participantes será apoiar unnico que leva por éHante 'toctf0 o que atopa, desha idea de tanta importancia pró porvir
facendo
o chan mariño e destruindo a capa de
da nosa Terra.
vida que posibilita o cultivo do marisco.
Agradecemos ás Entidades colaboradoras a sua aportación para que a CANA PRODUCION DE OVOS, coloca a Ourense
TARELIÑA poida realizarse como nós
na terceira provincia do Estado neste sector da
programamos.
alimentación, con moita diferencia coas outras
O Grupo SARAIBAS, responsable da
provincias galegas. Moitos ovos teñen os de
organización, ·está aberto á cantas suxeOurense! En Ourense hai dous millóns e medio
tencias queirades facer para que a CANde galiñas poñedoras. En Pontevedra 800.000,
na Coruña 750.000 e en Lugosomente 250.000.
T ARELIÑA chegue a ser algo de todos".

EU ANUNCIOVOS A VOSA LIBERACION
Palabras de X esús
· á xente toda de Galicia,
aos da vi/a e aos da aldea,
aos da montaña e aos do vol,
o todos os da cidade,
a todos,
en especial oos mois humillados:
"A nunc;iovos unho grande alegría:
a vosa liberación".
Os pobres pasamos a vida
dobregados sobre a terro .
como animais.
Os grandes botáronnos ao lombo
un xugo ben pesado.
Os ricos roubáronnos

o froito do noso traba/Jo.
Os de fóro
opoderáronse do mel/orciño do país.
E astra os cregos
· posáronse oo bando deles
e amenazárormos cunha relixión
de leis e de medos.
E así estamos,
coma os nosos abós e bisabós.
Ternos comido un pan amargo ..
Ternos bebido xo moitas bágoas.

Tantos paos cairon sobre nosoutros
que xo chegamos a pensar
que Deus se esquencero de n.~s.
Non, veciños todos de Galicio,
Deus non se esquence de nós.
Deus é un pai,
.
e non quere ver oos seus fil/os
tratados como esclavqs.
Deus col/e o nivel
como un albañil pro nivelar o muro:
nin ricos nin pobres,
todos iguais, todos irmóns. ·

Domingo 3 despois de Epifanía

t

EVANXELIO

SEGUNDO LUCAS
( 4,14-21)
Coa forza do Espírito Santo, Xesús voltou a Galilea, e a súa sona extendeuse por toda aquela rexión.
Ensinaba nas súas sinagogas, e todos o alababan.
Chegou a Nazaret, onde se criara, e
o sábado entrou, como era costume, na
sinagoga. Levantouse para facer a lectura, e déronlle o libro do profeta Isaías.
Abriuno e atopou un pasaxe que decía:
O espírito do Señor está sobre min
pois El foi quen me unxíu
para proclamar a Boa Nova aospobres;
envioume para lles anunciar
a liberación dos cautivos
e a vista aos cegos,
para lle dar libertade aos asoballados,
e proclamar o ano de gracia do Señor.
Pechado o libro, devolveullo ao encargado, e sentouse. Tódolos ollos da sinagoga enteira estaban fixos nel. Logo
empezou a decirlles:
-Hoxe cúmprese <liante de vós este
pasaxe da Escritura.

Deus baixo do andamio do ceo
e ponse a carón de nós,
os mais burlados.da Terra.
Deus invítanos á tarea diaria
da nosa liberación".

COUSAS DA HISTOB

Na romería da fala, que foi o once des
Esta é a historia, que ten moito
Se cadra tamén nós podemos
6

No ano mil cincocentos
comenzou a desbandada
e os grandes e os guieiros
foron xente castellana.

7

Trou~eron bispos alleos
cambiou a xente escribana
que trouxeron do extranxeiro
outro ser e outra fala.

Vouvos contar un suceso
un mi lagre onde os haxa
é a historia dun enfermo
que prendía na palabra.

8

Nas escalas os maestros
os curas nas suas charlas
na xusticia e no concello
todo fan en lingua estraña.

2

O mal viña de moi vello
era de mala curanza
todo comenzou no tempo
cando se formaba España.

9

Pasaron anos de medo
de opresión que asoballaba
pero o pobo tivo celo
e non perdeu a palabra.

3

Galicia tiña goberno
tiña leis e Üña fala
pra todos era o galego
a conversa cotidiana.

10 Mulleres e homes labregos
e a x.e nte que trabal laba
artesanos mariñeiros
mantiveron a sua fala.

4

Os condes falan galego
e a xente fina estudiada
e os cregos tamén no templo
e os labregos na sua agra.

11

5

Pero por guerras 1 herdos
por papeis e por espadas
Galicia perdeu o reino
e pasou a ser mandada.

12 El que fora paroleiro
en tatexo se quedara
e vergonza tiña mesmo
de falar a xente estraña.

~

O loitar fora tan fero
fora tan dura a batalla
que o-pobo quedou tolleito
quedou ferido na ialma.

lA DA FALA GALEGA
~tembro

pasado, aconteceu un milagre.
¡ue ver coa historia da nosa fala.
txudar a que o milagre medre.

20 Falan arreo o galega
na oficina e mais na praza
ós nenos igual que ós vellos
convencidos da sua causa.

13 Fora guapiño de neno
daba gusto verl le a cara
de mozo fora tan feíto
pois a todos encantaba.

21

14 Pero desque estaba enfermo
engurradiño na cama
como se fora un moneco
calaba sempre calaba.

22 Algúns deses bos galegas
foron romeiros da fala
e os que inda eran tatexos
volveron san_os prá casa:

15 O nemigo sempre atento ·
inventaba novas armas
a radio o televexo
meteulle ao pobo na casa.

·23 Esto foi milagre certo
·do San Alberte de Parga
foi o once de setembro
na romería· da fala.

16 Algúns coidaron ser certo
o que o ·nemigo berraba
que era bruto, que era feo
quen o galega falaba.
17 Outros o acordo perderon
de cal era a sua patria
e deixaron o galega
pra ser- fillos das Españas.
18 Foron a fala esquencendo
unha fala tan sonada
e agora falan ós nenos
nunha fala castellana.

19

E han de escorrentar os medos
e han de anovar a sua patria
e han facer fux ir ós demos
que lle comen a palabra.

24 Do ano mil novecentos
oitenta e.dous que se acaba
pró noso pobo galega
foi aquela unha gran data.

Un magnífico escritor galego, novo ainda en anos, e vello en saH
ía, h
esta páxina de IRIMIA esta semana e en outras posteriores coas sdbs "m
parábolas ou ""Cousas" q~e non desmerecen das de Castelao. De poucas
·palabras, as "muxicas" de Paco Marín son abondosas en sabencia e beleza.

A NAVALLA
Houbo un birollo famoso pola sua sorte.
Tiña unha naval la de ouro.
Pró chegou á aldea un crego novo, un crego que talaba moito na misa
dos domingos, e convenceu á xente de que ter unha navalla de ouro non era
t r sorte.
¿Pra que valía se non podías ·cortar o pan nin o touciño coela?
E tiña razón; as naval las boas son de aceiro.
O aceiro é frío e.non ten medo. Pode fender e non chora .
O pobre birollo quixo afiar a riavalla e quedoulle todo o ouro na pedra
de amolar.
Din que emigrou ó Uruguai.

OS RICOS
Había tre homes ricos falando de cartas no medio da rua .
Todos fal ban mo1t e ó mesmo te f!!pO .
Ache~ou
d le unha elliña pra lles pedir esmola e os tres tiveron que
ollar pró r fó da i 1 e a pra decatarse da presa que tiñan .
PACO MARTIN

AS N0~5 CETRAS
AS CANTIGAS DE AMOR

P. 1glesias.
Frente as cantigas de ·amigo, que, segundo decíamos no número anterior de 1R1 MIA, eran
de orixe puramente galega, as cantigas de amor son de procedencia extranxeira. Concretamente,
fo ron a versión galega das "can~ós" provenzais, (de Provenza, sur-leste de Francia), que chegaron astra aquí a través do camiño de Santiago.
Mais aínda que a· súa orixe estea nas cantigas de amor provenzais, as dos nasos poetas
manteñen unha persoalidade tal que impide que se poidan confu ndir coas forasteiras. Así, mentres ·naquelas a muller gabada (alabada) era sempre casada, nas galegas é moza solteira. E se naquelas hai moita imaxinación, ~on abundante descripción da Nati.;rnza, nas nosas predomina,
' pola contra, o sentimento amoroso, moito mais sincero e real, sen pos-bifidades "aparentes" de
que os namorados cheguen ó disfrute total do amor.
O contrario do que sucedía nas de amigo, nas de a.mor, o poeta expresa os seus sentimentos a través dun "EU" masculino,dirixíndose á súa amada co nome xenérico de SEÑOR (indistintamente: señor ou señora), ca que o verdadeiro nome da dona quedaba oculto, tal e co mo
mandaban as regras .
. A muller protagonista das cantigas de amor era de condición rica e nobre e perteñec ía ó
medio urbán. Asimesmo os poetas usan un estilo literario mais elevado, complicando a estrutu ra
métrica, (chamáselles por elo cantigas de mestría) e gardan tamén moita mais rigurosidáde na ri ma e na contadas sílabas, predominando os endecasílabos, (versos de once sílabas).
Lede, pois, a seguinte cantiga de amor. En comparanza ca cantiga de amigo, que ofrecíamos a semana pasada ("Sediame na ermida de San Simeón"), na que por boca dunha muller namorada o poeta expresaba unha grande soedade; na que hoxe ofrecemos é o mesmo poeta o que
expón os seus sentimentos directamente. Así vemos esa diferencia que distinguía as duas cantigas, de que nas ue amigo era a mu'ller a que talaba, mentras nas rle amor adoitaba a ser home.
A DONA ClUE EU AMO E TE-ÑO POR SEÑORA ...
A dona que 'eu amo~ teíio por señora
amostrádemea, Deus, se vós en pracer for. (se vos agrada)
Se non dádeme a marte.
A que teño eu por fume destes o/los meus
e por qué choran sempre, amostrádemea, Deus.
Senon dademe a marte.
Esa que Vós fixeches mellar parecer
de cantas sei, iAi Deus!, facédemea ver.
Senon dádeme a marte.
iAi, Deus!, que me a fixeches mais que a min amar,
mostr~demea onde poida con e/a fa/ar.

Senon dádeme a marte.

(Bernal de Bon aval)
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tn 'iítios varios.de España
despois de anos cen e miles
mulleres son nomeadas
gobernadoras_ civiles.

' ·
/ 1·e
1ºNenas mmegas.
r orza.!
non fai falla que eu insista:
·- senon
,
non e, mma,
vosa,
a gran loita feminista.

A inda que non penses que,
porque veu o socialismo,
nesta nosa Celtiberia
xa rematou o machismo

lrimego, se Galicia
~~ .::::túa t~a erguer queres,
~~ ~Ó
ha ser un labor conxunto ~ o0
dos seus homes e mulleres.
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Xa vai senda boa hora
de que esteamos afeitas
a saber que femia e macho
teñen os mesmos dereitos.
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E, por desgracia, ainda existe,
polo que eu penso e vexo,
moita muller que se deixa
arrastrar polo complexo.
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AFAL~ é CAMiRD
lde calquera dia quen queirades

Tres cousas irnos afirmar afirmar é que non se debe dicir, como se fai en castelán,
boxe neste anaco gramatical.
O primeiro, que é incorrecto "calquer", nin tampouco "calfalar dicindo: "vamos á festa"
q ueira", que algúns pensan, e"vades á misa". O verbo ir quivocadamente, ser mais gaconxúgase no presente de in- lego . Na nosa lingua d1se soadicativo asi: eu vou, ti vas, el mente calquera .
En terceiro lugar térno-lo
vai, nos irnos, vos ides, eles.
van. ¿Nunca se pode dicir va- pronome quen, que resulta inmos? Disto hebemos falar o variable sendo igual no singa· lar e no pJural. Polo mesmo
próximo dia.
O segundo que queremos dise, por exemplo: "quen te-

ña diñeiro qu e t'aguc mai~ á
Facenda" o me smo que 1 'quen
teñades saúd e sodes felices ' '
Hai que Úxeitar polo tanto ,
o p luraJ "q uenes" , 4ue non
existe en galego sene.lo un calco do castelán
· Polo mesmo , quen queramos falar ben o galego imos
decatándonos de que calquera
esforzo será conveniente.
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