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UN SANTO ENTRE OS HOMES POLITICOS, 
E UN POLITICO ENTRE OS SANTOS. 



COVERSA COS DA CASA 

Hoxe queremos conversar cos <la casa. 
Cos lectores J e IRIMIA, das cousas da 
casa, c.lesta humilde revistiña que semana 
a semana vai cHeganuo ás vosas mans. 

F aino rnoita falla medrar. Ainda que 
e ta mos cheganJo a puntos das catro 
p rovincias galegas , sobre todo na Coruña, 
Po nteveura e Lugo , e ainda que as sus
cripció ns non paran de aumentar a pou
q uiños heganuo hoxe a unhas 1.700, te
mo que me<. rar. A primeira razón é por
que remo que a revistifia pode ser de 
ut iJidade pra xente sixela, sobre todo 

n te J o campo galego ; especialmente 
pra 1 s t:í feíta. A segunda razón é ecc
nó mi a : a edición ie IRIMIA ten moitos 
•as to, fi xos que hai que pagar tanto se 
cd itamo 500 xemplares como se bota
mos a andar 50 .000. 

A revi füia mantense cos dous pesos 
q u pagad es os que a recibid es en grupo 
ou os tres dos que a recibides na ·vosa ca
a. non ten ou tros ingresos. Por eso róga-

vo que os que ainda non pagástedes o 
faiga<les aix ii"la. A millor forma é sempre 
mandando un talón ó apartado S de Vi
lalba ou por transferencia á contada cai
xa <le aforros que figura na derradeira pá-

ina de cada número de IRIMIA. Os con
trareembolsos encarecen a revista. Nal
gún 110ubo algún erro : disculpádeo. 

Recibimos bastantes contestacións á 
enquisa do número 52 que nos foron de 
u tiliuade e agra<lecemos. 

Se vos gusta IRIMIA, conseguide no
vas suscripcións. Prestá<lella tamén ós 
vosos veciños e amigos. Escribídenos co
as vosas ioeas pra millorala ou _coas vosas 
colaboracións. IRIMIA é de tódolos iri
megos, faigámola millor. 

1983 SERA O ANO DE CENTENARIOS. Nes~ 
tes 12 meses o mundo vai lembrar a obra de 
persoeiros que influiron de maneira decisiva na 
nosa civilización. Fai agora cen anos morreu 
Carlos Marx, que revolucionou a maneira de fi
losofar (de pensar), a economía, e puxo nas 
mans dos traballadores unha explicación da sua 
situación e o medio de sair dela que había ter 
unha gran influencia astra hoxendía. Tamén en 
1883 naceu o economista Keynes, no que se 
inspirou en gran parte toda economía socialista_. 

Hai tamén 500 anos que naceu Martín Lute
ro, o creador da Reforma Protestante. E en 1883 
naceu un dos meirandes filósofos españoles, 
Ortega y Gasset . Mentras neste mesmo ano mo
rrí a unha das maiores glorias da música Ricardo 
Wagner. 

O MES DA NON VIOLENCIA -e seguimos de 
datas e no mes- . Sí, así poderí a chamarse este 
mes de Xaneiro que hoxe remata. Precisamente 
o 30 de Xaneiro de .1948 era asesiñado Gandhi; 
e tamén neste mes naceron o lider negro Martín 
Lutero King, que deu o seu sangue pra que os 
negros· e brancos foran irmáns, e Lanza del Vas
to, italiano, ·discípulo de Gandhi, que morreu 
hai un par de anos esgotado de recorrer o mun
do fqcendo cruzadas en pro do amor á Nature
za, á paz e ó desarme, 

E NON PODIA FALLAR UN GALEGO nesta 
lista de nomes: Concepción Arenal, unha muller 
do Ferrol, que naceu tamén un trinta de xanei
ro do ano 1820. Frente a superstición e a beate
ría que tiña asoballadas a moitas mulleres da 
sua xeneración, loitou pala xusticia e a renova
ción. Agora un grupo de profesores de Ferrol co 
nome de Concepción Arenal queren levar os 
seus coñecimentos á rua. 
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lOUEN SE APUNTA C.ON XESUS? Domingo 4 dispois de 'Epifania 

Gwcias, Poi, por X esús, 
humilde trabal/ador, 
home pobre dunha aldea, 
regalo do teu amor. 

Fa/ando agraciadamente 
e con feítos m lragrosos 
anúncianos un gran cambio, 
mistura de don e esforzo. 

Serán os mais agraciados 
os desgraciados de agora, 
a xente pobre e pisada 
verá unha nova aurora. 

Curaranse os graves males 
que firen a convivencia, 
medrarán os bés do carpo, 
tamén medrará a conciencia. 

¿Quen se apunta con Xesús 
a facer un mundo no vo? 
A xiña, correndo, amigos, 
que agora temas o modo. 

A banda xa de paciencia, 
abonda xa de aguantar; 
se queremos que esto cambie, 
compre botarse a andar. 

"Vaia !arada de pan1os 
- dirán os apro ve itados- , 
con eses pouco se fai, 
non se vai a n ingún lado". 

Seremos pobres, amigos, 
tam én pobre foi X esús, 
pero x untos temas forza 
p ro fa cer da noitP lu z . 

Có mprenos sumar esforz os 
e ap ro i,'eitar cualidades, 
e fa cermos as/ carpo 
p ro ven cer os nasos males . 

Levando ben o dos montes, 
fac endo cooperativas, 
pedindo concentracións, 
fa cendo xa boas pistas. 

t EV ANXELIO SEGUNDO LUCAS(4,21-30) 

Xesús empezou a decidles: 
-Hoxe cúmprese diante de vós estepa

saxe da Escritura. 
E todos se puxeron contra el, abraia

dos polas palabras de gracia que saían da súa 
boca. E decí1lll: 

- ¿Pero non é este o fillo de Xosé? 
El díxolles: 
- Seguramente me recordaredes aquel 

refrán: Médico, cúrate a ti mesmo ; todo can
to oímos que fixeches en Cafarnaún, faino 
aquí na túa terra. 

Pero continuou: 
-Asegúrovos que ningún profeta é ben 

recibido na súa terra. Tende por seguro que 
no tempo de Elías había moitas viudas en Is
rael, cando o ceo estivo pechado durante tres 
anos e seis meses e unha grande fame ane
gou todo o país; e a ningunha delas foi envia
do Elías, senón a unha muller de Sarepta, en 
Sidón. E moitos leprosos había en Israel no 
tempo de Eliseu, o profeta, e ningún deles· 
foi curado, senón Naamán, o sirio. 

Oíndo estas cousas, tódolos que esta
ban na sinagoga enfurecéronse moito, e le
vantándose botárono fóra da vila, conducín
doo astra o cumio do monte sobordo que 
está edificada, coa intención de o precipita
ren abaixo. Pero el, abríndose paso entre eles, 
marchouse. 

Pensar as causas con x eito, 
col/e las con corazón , 
, 'q uen cer o m eu p ro veito. 
po ñer no do outro ilusión . Gracias, p orque loitando 

acén dese o corazón, 
[ tam én ver de /impar 
cuda un a·súa vida, 
q ue é condición d e bo n fu 1 

an dar coa con cien cia lim p 1. 

Grac ias, Pai, pala xen te 
q ue d á compaña e ca lo r,· 
por esa súa presencia 
ch ega a n ós o teu am or. 

e xuntos callem os forzas 
p rá n osa lib eralión. 



O 30 de xaneiro Jo 1948, cúmplense hoxe 35 anos, morría o Mahatma Gandlú, l 
yoroso da relixión hindúe, foi un irmán pra todos, un forte defensor dos débiles, u 
patria, chamábano "alma grande" ou "mahatma". Por eso, moitos crentes, cristiáns 
cio os dereitos humanos, a paz e a convivencia entre tódolos homes, afincándose na p 

Inflexible loitador contra o abuso e o pecado, practicaba a compasión e o perdón 
independencia do seu inmenso país, a India, entón colonia da Gran Bretaña. Viviu c 
sos os seus longos xexúns ("aunos") ou folgas de fame como formas de protesta e d4 
cer algo da sua personalidade, IRIMIA dedícalle hoxe esta páxina' con noticia da sua' 

DATAS DA VIDA DE GANDHI 

2-X 1869- Nace na India no seo dunha familia moi 
relixiosa e ben acomodada. 

1882- Según costume daquela época na India, 
foi casado pola familia, á edade de 13 anos. 
Despois de ser un home dictador prá sua 
mulJer, chegou a estimala e respetala co
mo compañeira e colaboradora. Tiveron 
catro fillos. 

1887 1891 - Pasa tres anos en Inglaterra onde se faí 
abcgad0. 

1893-1 14 Traballa en Afríca do Sul como abogado 
e dedícase a defender ós 150.000 hindúes 
que sufrían discriminación racial. 
Faise rebelde non-violento, e practicando 
o que el chamaba ' 'a forza da verdade" 
convírtese en cabeza da loita por un trato 
igual pros hindúes. Organiza folgas entre 
os mineiros. Funda un periódico . 

1920- Xa de volta na India , fai un chamamento 
pra que se inicie un boicot e unha campa
ña de desobediencia pacífica ás autorida
des britanicas que entón dominaban na 
India, reclamando a independencia do paí 
país. 

1922-1944-- Entre estes anos sufre o cárcel seis veces e 
practica varias folgas de fame ou xexúns 
de protesta. 

1947- A India consigue a sua independencia po
lítica da Gran Bretaña. 

1948- O 30 de xaneiro marre asesiñado por un 
fanático contrario á defensa que Gandhi 
facia dos "intocables" a erase mais aso
ballada da India . 

PENSAMENTOS DE GANDHI 

A non-violencia 
A non violencia e a principal cuafüade do corazón. 

A riqueza non é capaz de conseguila. A carraxe pérdea , a 
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UN SANTO ENTf 
E UN POLITICO 1 



LID dos grandes mestres da humanidade. Home profundamente relixioso, practicante fer
m buscador de Deus e tamén un gran admirador de Xesús Cristo. ~or eso, a xente da sua 
e non cristiáns, téñeno por un dos grandes santps da humanidade. Defendeu con sacrifi-
1ráctica dun amor non violento pero activo e rebelde contra.as inxusticias. 
1 co pecador. Foi o gran promotor das folgas e das protestas pacíficas que conseguiron a 
:on enorme sinxeleza. Practicou e predicou o dominio das propias pasións e foron famo
e buscar a serenidade a un tempo. Como unha mostta de oiriño por el, e pra dar a coñe
vida e breve escolma dalgúns dos seus pensamentos. 
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llE OS HOMES POLITICOS, 
ENTRE OS SANTOS. 

soberba devóraa, a gula e a luxuria escurécena, a mentira 
valeiraa e calquera presa inxustificada a bota a perder. 

Practicar a non-violencia significa buscar infatigable
mente a verdade. A non-violencia non significa renunciar 
a toda forma de loita contra o mal, ·senón todo o contra
rio. A non-violencia é unha loita mais activa e real que a 
leí da venganza, pero sobre o plano moral 

A violencia é a lei dos animais. A non-violencia é a 
leí dos homes. 

A forza dun home e dun pobo está na non violencia. 
O amor é a forza mais humilde, pero a mais poderósa das 
que dispón o mundo. 

Regalos . 
Teño o firme convencimento de quen/ se dedican ó 

servicio da sociedade, non deben aceptar regalos valiosos. 

Nenos 
E crenza xeneralizada, case unha superstición de 

que o neno non ten nada que aprender durante os pri
meiros cinco anos da sua vida. Pero o certo é que en rea
lidade, o ser humano non ·aprende nos anos posteriores 
tanto como durante ese período de cinco anos A educa
ción dos nenos comenza coa concepción. Os estados físi:. 
cos e mentais dos país no momento da concepción in
fluen sobre o filio futuro. Logo durante o embarazo si
gue estando influido polos humores desexos, e estado fí
sico e espiritual da nai. Logo _do nacemento o neno imita 
ós seus pais e por espacio d-µn considerable número de 
anos é un reflexo do que son os seus proxenitores 

Xesús Cristo 
Cristo é a fonte mais rica de forza espiritual que un 

home pode coñecer. E o mais noble exemplo de quen 
queira dalo todo sen pedir nada. Cristo non pertenece 
somente ó cristianismo senon ó mundo enteiro. 

Estou seguro de que si Cristo volvera, ·bendiciria a 
vida de moitos que xamais sentiron f alar de] pero que · 
coa su-a vida constituiron un exemplo vivo das virtudes 
practicadas por Cristo: amar ó próximo mais que a un 
mesmo, facer o ben a todos e non facer mal a ninguén. 



11 ESCOLll 
Dixo o mestre: 

- Van ser as once e a hora de chegar é as nove e media ¿Qué fixeches? 
O neno ol lou prós compañeiros, que o vixiaban coa cara fixa nos cadernos, 

e despois voltoúse cara a fiestra de vidros bastos. 
Dixo: 

- E que chiaban os paxaros ... 
O mestre calou para pensar ... 
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O O/TO 
O neno andivo unha hora atrás d~ seu pai pra decirllo. 
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O pa i do neno tiña moito que cavilar por causa do eixo do tractor, e non lle 
fixo caso . 

O neno foi cabo da sua nai, pro ela tamen tiña que cavilar xa que nove das 
pitas non poñían . Non lle fixo caso. 

O neno sentouse ó pe do cabozo pra pensar a quen lle podería decir que xa 
iba lfllOorito da táboa de multiplicar. 

(~~Martín , "Muxicas no espello") 



AS NOS!15 CETRAS 
HAS CANTIGAS DE ESCAR,NIO E MALDICER" 

P. Iglesias 

Astra fai pouco foron a parte menos coñecida dos Cancioneiros, aínda que posúen un -
grande valor pra historia, o naso pobo, e a nasa lingua, sen esquencer o seu indudable valor lite
rario. Debeu de ser un xénero moi cultivado tal como nos din a abundancia de palabras e xiros 
existentes para falar mal de alguen, ademais dos frecuentes alcumes burlescos pastos ós trovado
res e xoglares: Airas CORPANCHO, Joan ZORRO, Nuno POR CO , COXAS-CAENTES (Muslos 
ou Pernas Ouentes), etc. 

Unha parte destas cantigas vai dirixida contra persoas particu lares, citando ou non os no
mes delas, para criticar os seus vicios e defectos. Critícase o xograr que toca ou canta mal, (co
mo veremos na cantiga de hoxe); o trovador que marre de fame e non de amor, o que ten como 
namorada un ha criada, (causa mal vista daquela no caso dun nobre), etc. 

Outras cantigas elévanse a mais altura e van dirixidas contra toda a sociedade, criticando 
situacións ou actitudes pouco edificantes, tanto de tipo moral ou relixioso coma de tipo políti
co. Así compre destacar unhas fermosas e ó tempo amargas composicións poéticas nas que 
MARTI N MOXA se queixa da inmoralidade que reina en Palacio; ou aquela outra do clérigo 
compostelano Al RAS N UN ES, que se describe a sí mesmo buscando a verdad e sen poder ato pa
la por ningures. 

Tamén as de tema poi ítico fo ron abondosas. Lémbrese, por exemplo, a furibunda crítica 
do Rei ALFONSO X ós cabaleiros que o traicionaron na guerra contra os mauros. 

Dentro deste xénero satírico ou de burlas cabe distinguir: 
A) CANTIGAS DE ESCARNIO, que son aquelas nas que se ataca á persoas ou institu

cións sen nomealas directamente, senón con arrodeos e palabras encubertas. 
B) CANTIGAS DE MALDICER, que son un ataque directo ás persoas; están cheas de in

sultos, nunha °lingua erara e sen dobres sentidos: 
Hai, non obstante, o u tras variantes de menor difusión, como AS CANTIGAS DE SEG U 1 R 

que eran unha imitación cómica de outra cantiga seria. 
Estas cantigas perm íte"'lle ó lector de hoxe coñecer indirectamente a sociedade e a histo

ria galega do pasado, pois a condición dos xograres, andando de castelo en castelo, de feira en 
feira, propiciounos o descubrimento da realidade baixo tódolos aspectos posibles. 

"FOI UN DIA LOPO XOGRAR" ..... 
Foi un día Lopo xograr 
a cas dun infanzón cantar, 
e mandoulle el por don dar 
tres cauces na garganta; 
e foil/e escaso, a meu cuidar, 
segundo como el canta. 

lNF ANZON = Nobre . 
DON = Regalo . 
PARTIR = Repartir. 

Escaso foi o infanzón 
en seus cauces partir entón, 
ca non deu a Lapo, entón, 
mais de tres na garganta; 
e mais merece o xograrón, 
segundo como el canta. 

(MARTIN SOARES) 
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/v'entras a ET A violenta 
e as guerras siguen no mundo 
xaneiro é un mes que atenta 
a paz mensaxe profundo. 

Deuno Gandhi a grande alma 
que piadoso e compasivo 
meteuse en vinte mil I íos 
por defender ó cativo. 

Despois del ninguén dirá 
que sen usar a violencia 
non hai forza nin amaño 
que fago mover conciencias. 

Xaneiro é tamén o mes 
que nos trouxo a Luther King 
aquel gran negro que ape 
consigueu o millar fin. 

Practicando a non violencia, 
que a forza do amor ven ser, 
prós_negros ganou dereitos 
movido polo sua fe. 

Aprendamos os galegas· 
a forza da rebeldía 
cando o dereito é quen move 
e a paz é a que nos guía. 
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A FAL~ ·é CAMlRD 
aJahamos o día pasado de 

que non se deben dicir en ga
l~go frases coma estas: "nós 
vamos á verbena mentres vos 
q uedades na escola e non va
de ". O correcto é dicir 
"irnos" e "id es". Pero deixa
bamos en suspenso a cuestión 
de se algunha vez se pode di
cir "vamos" . E xa te decatas 
de que a frase que fai de títu
lo ou cabeceira é correcta. 
¿Por que? Agora engadímo-la 
explicación . 

Certamente o presente de 
indicativo é: "eu vou, ti vas, 

limos á romaxe? Vamos 

el vai, nós irnos, vós ides, eles 
van" . Polo tanto, a forma 
"vamos", aínda sendo lexíti
ma en galego, nunca pode co
rresponder a ese tempo pre
sente nin tan siquera ó modo 
indicativo. ¿De cal será lo
go? 

O latín vadamus é tanto 
presente de subxuntjvo coma 
imperativo. Cando pasa ó ga
lego desaparece o d (non es
q uenzas que as letras en gale
go levan o xénero masculino) 
e desaparece por estar entre 
dúas vocais, cuestión da que 

.'EDITA: "Asociación IRIMlA" 

falaremos un día. Polo tanto, 
queda vaamos; pero ó seren 
iguais as <lúas vocais aa, con
traen nunha: vamos. Esa for
ma mantense coma imperati
vo, mentres en presente de 
subxuntivo ternos vaiamos. 

·O imperativo galego é así: 
vai (ti), vamos (nós), ide (vós) 
Podemos, logo dicir: "vamos 

· facer un traballo", se é unha 
orde (imperativo) pero "imos 
facer un traballo" se é unha 
información ou indicación 
(ind~cativo). 
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