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O ANTROIDO ~ ~nha festa moi popular en GaAS BECAS PARA OS ESTUDIANTES
licia
que xurdeu moito antes da Coaresma, coNestes últimos días a centos e miles de
pícaros galegas (e non galegas, por su- - mo unha festa agrarfa ó remate do inverno e o
comenzo da. primaveira. Da palabra latina "mposto) ofrecéuselles a posibilidade de· acceder a unha axuda para estudios. No ca- troitus", quere decir "entrada": entrada da
primaveira, das tarefas do agro interrumpidas
so da maioría dos pícaros do muncjo runo
inverno, da Coaresma ...
ral a axuda viría consistir na cantidade
de 3.000 pts. para libros.
·
LAZA, vila ourensán da comarca de Verín, é a
capital do Antroido galego ... Esta comarca é a
Sobre destas axudas habería . moifo
que mellor conserva as máscaras· da antiguedaque falar. Pensamos que se poden dicir,
de. Os cigarróns ou peliqueiros son as máscaras
así como primeira impresión, tres causas:
Primeira: A axuda resulta insignifican._
típicas de Laza ... Non falan, só bailan, saltan e
metense ca xente.
te en comparanza coa cantidade de voltas e revirivoltas, que os país dos pícaros,
O DOMINGO F ARELEIRO celébrase o penúltien boa medida inexpertos en papeles, temo domingo .antes do Domingo de Antroido
ñen que realizar. Se botaran con tas .._.
(neste ano o trinta de xaneiro). Noutro tempo o
Segunda: A axuda esixe como nivel
Antroido duraba dezaseté días ... Dende este domínimo no curso anterior a calificación
mingo hasta o mércores de cinza. Chámase faregl b
d "Ben" ou 6. Esta esixencia1 leiro porque solíase embadurnar ós ou tros con
qu
primeiras parece xusta, non o e
fariña (farelos) ou con borralla.
t nt . r mas que se debe seleccionar á
A QUEIMA DO ANTRO IDO: que se adoita a
x nt en niv is superiores de ensino, cofacer o martes de Antroido pala tardiña é un rimo a Universidade. Pero en niveis básito moi longo que o boneco de palla ou Antroicos, obligatorios, debería desaparecer
do que presideu todas estas festas é xuzgado e
calquera tipo de selección. Ademais, en
condeado a marte por non querer rematar as ,
moitísimos casos, o escaso rendimento
parrandas
destes días ... Esta celebración ten un
nos estuaios débese a situacións de "posenso agrario: é o inverno que se queima pra debreza", da que o pícaro, agora culpabilise xeito desfacerse dos males e calamidades, e
zado coa perda da axuda, é o menos res.:
beneficiarse da primaveíra que está xurdindo.
pnsable.
Terceira: A axuda, para o mundo ruO ENTERRO DA SARDIÑA: é outra costume
ral, ten toda a traza dunha limosna. Gusmoi extendida no naso país, pero que foi imtaríanos que se cambiara este sistema liportada de fara. E intresante o chamado "sermosneiro, que crea falsa dependencia e
món" do Antroido no que o orador fai unha
agradecimento na xente, por unha orgacrítica dos acontecimentos do ano e non deixa
nización xusta e razonable do ensino, en
títere con cabeza: metese con todos ...
tantos puntos deficiente. A posibilidad e
"ALEGRIA , ALEGROTE QUE ANDA O RAdo ensino non debe depender dunha graBO DO PORCO NO POTE": é un refrán moi
cia do Estado, senón que é un dereito
escoitado nestas datas, que nos fala da riqueza e
elemental de todo ciudadano.
variedade de comidas e postres da cociña galega... Ademais do lacón con grelos, destacan os
postres: filloas e freixós , orellas ...
AS FARSAS do Antroido son un dos orixes do
teatro na nasa terra. O teatro naceu das festas.
Tanto as máscaras, os xestos,- os "sermóns", as
esceas de guerra, as danzas ... son do millor teatro co que contamos eiquí. lnvitámosvos a visitar nestas datas as comarcas que- regán os ríos
Deza e Ulla, onde se celebran os encontros dos
"xenerais".

DEUS ESCOLL.E AOS POBRES
A boa noticia de Xesús
ten preferencias moi claras.
Deus prefire os pobres, e non os ricos.
Deus prefire os famentos e non os fartos.
Deus prefire os que choran o non os que rin.
Deus prefire os despreciados,
e non os ben considerados.
A palabra de Deus parécese pouco
a moitas palabras nasas
coas que queremos meter
no mesmo caixón
a ricos e pobres,
a choróns e riseiros,
a famentos e fartos,
a perseguidos e perseguidores.
iComo se o pobre non fose pobre
moitas veces,
pala explotación do rico!
i Como se os poderosos, os fartos,
non o fosen case sempre
a costa dos seus abusos,
a costa da miseria e da fame de outros!
Deus escolle,
e escolle claramente.
Deus di/le ao pobre:
estou contigo,
contigo buscarei o teu pan,
contigo andarei tras a alegría,
contigo sufrirei odios e desprecios,
contigo gozarei o día da victoria.
Na man dos pobres
está o Reino de Deus.
Na man.dos pobres está
o facer deste mundo de desigualdades
un mundo de fraternidade
ao gusto de Deus.

Domin o 6 do tem o ordinario

t EV ANXELIO SEGUNDO LUCAS
(6-17-20-26)

E baixando Xesús con eles, detívose
nunha vagqada cun bo grupo de discípulos e numerosa xente do pobo, de toda
Xudea, de Xerusalén, e amis de toda a ribeira de Tiro e Sidón.
Xesús coa mirada posta nos seus
discípulos dixo:
Ditosos vós os pobres,
porque voso é o Reino de Deus.
Ditosos os que agora pasades fame,
porque Deus vos fartará.
Ditosos os que agora chorades,
porque riredes.
Ditosos vós, cando vos odien os homes,
vos expulsen e vos aldraxen,
cando poñan nas listas negras o voso
nome por causa do Filio do Home:
alegrádevos nese día, brincando de gozo,
porque grande será a vosa recompensa no
ceo, pois do mesmo xeito perseguiron os
seus pais aos.profetas.
Pero, ¡ai de vós, os ricos,
porque xa lograstes a vosa satisfacción!
¡Ai de vós, os que agora estades fartos:
xa pasaredes fame !
¡Ai de vós, os que agora rides:
xa choraredes e vos lamentaredes!
¡Ai cando todos falen ben de vós:
o mesmo fixeron os seus ·pais cos falsos
profetas!.
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ESCO.I TAR

Cando o Papa Xoan Paulo II pasou por España entre o 31 de outubro e o 9 de r
pediu, quizaves, darlle ó Papa o millor recebemento que lle podíamos dar: escoitalo t
mos recoller algo da auga que o Papa deixou: a sua palabra espallada en cáseque cincue
A xente moza (Madrid)
Cando sabedes ser d}gnamente sinxelos nun mundo que
·paga calquera precio ó poder; cando sodes limpos de corazón
entre quen xulga só en mentalidade de sexo de apariencia e de
hipocresía ; cando loitades pola xusticia frente á explotación
do home polo home ou dunha nación por outra ( ... ) entón
convertídesvos en transformadores eficaces e radicais do mundo e en construtores da nova civilización do amor, da verdade
e da xusticia que Cristo trae coma mensaxe. Queridos mozos: a
loita contra o mal, prantéxase no propio corazón e na vida social. Cristo, Xesús de Nazaret, ensíñanos como superalo no ben.
nsí anolo e invítanos a facelo con acento de amigot de amigo
que non defrauda, que ofrece unha experiencia de amistade da
que tanto precisa a mocedade de hoxe arelante de amistades
sinceras e fieles. Facede a experiencia desta amistade con Xesús. Vivídea na oración con El, na sua doutrina, no ensino da
lgrexa que vola propón.

LEVEl
TANTOS

A xente do mar (Santiago)
Non ignoro as dificultades .que encontrades pró desenvolvimento das vosas persoas no humano e prá vivencia da vosa fe
cristiana: a prolongada permanencia no mar , o isolamento, os
atrancos prá defensa dos vosos dereitos no campo profesional e
laboral, a peligrosidade das faenas que realizades, o choque con
ambientes doutras culturas.
Cómpre que esas condicións da vosa profesión sexan asu- .
midas por vós e por cantos inflúen nas condicións de vida e traballo e de vida a bordo; millores garantías de seguridade e hixiene nos barcos; mais xusta distribución das ganancias; vacacións axeitadas que faciliten o contacto coa familia, a sociedade e a comunidade eclesial; meirandes posibilidades pró exercicio dos vosos dereitos laborais e cívicos.

A xente do campo (Andalucía)
O campo continúa a ser a desherdada no desenrolo económico. Por eso, os poderes públicos deben afrontar os urxen-

tes problemas do. sector agrario
tos e precio~ que o f aigan rend:
ricadas que o liberen da angust
ción forzosa que afecta a tantc
cía) e dEmtras terras de Españ;
zación dos produtos agrarios, e
siñas, sobor de todo á moced:
animen a considerarse traballa1
grados na industria.

11ovembro, a sua visita foi ruidosa. Todos sofremos algo de empacho papal, que nos iincon atención. Agora, o torbón x'.a pasou, e por de n"ba Jo estrondo daqueles días pode~nta discursos e mensaxes. Veleiquí algunhas das palabras do Papa.

Raxustando debidamente cosable, dotándoo de industrias detiosa plaga do paro e da emigra)S queridos fillos desta (Andaluta. Racionalizando a comerciali~ procurando ás familias campeade , condicións de vida que os
tdores tan dignos coma os inte-

J.

Ogallá as próximas etapas da vosa vida pública logren
avanzar nesa direción deixando fals:rs promesas de solucións
<loadas que atoallan ó pobo sen resolve:r os seus problemas, e
convocando a tódolos homes de boa vontade pra coordinar
esforzos en programas técnicos e eficaces.

Os traballadores e empresarios da industria (Barcelona)
Dun paro prolongado nace a inseguridade, a falta de ini
ciativa, frustración, a irresponsabilidade, a desconfianza na
sociedacfu e nun mesmo; <leste xeito atrófianse as capacidades
de deseÓrolo
persoal; pérdese o entusiasmo, o amor ó ben;
1
xurden as crises familiares, as situacións persoais desesperadas .
e cáese ~ntón, sobre todo a xente moza, na droga no alcoolismo e na/ criminalidade.
.
Sería falso e engañoso considerar este angustioso fenómeno, que xa se fixo andacio mundial, como produto de circunstancias pasaxeiras ou como problema somente económico
e político. En realidade constitúe un problema ético (moral),
espúitual, porque é síntoma da presencia dun desorde moral
existente na sociedade cando se infrinxe a xerarquía de ·valores.
A Igrexa, a través do seu maxisterio social, recorda que
os camiños de solución xusta <leste grave problema, esixen ho
xe unha revisión do orde económico no seu conxunto. Cómpre
unha planificación global e non somente sectorial da produción económica: fai falla unha correcta e racional organización
do traballo , non só a nivel nacional senón tamén internacional;
é precisa a solidaridade de tÓdolos homes de traballo.
O Estado non pode resignarse a ter que soportar crónicamente un forte de~mprego: a creación de novos postas de
traballo, debe constituir pra el unha prioridade tanto económica como política. Pero tamén os empresarios e traballadores
deben favorecer a superación da falta de pastos de traballo,
mantendo uns o ritmo de produción nas suas empresas, erendendo outros coa debida eficiencia no seu traballo, dispostos a
renunciar, por solidaridade, ó doble emprego e ó recurso sistemático ó traballo extraordinario, que reducen de feíto as posibilidades de admisión prós desocupados.

a

O CONTO DO TOÑO
Conozo un neno duns dez anos -Toño, pros amigos- que fai algún tempo_escriheu
un conto, que ben mirado, non é conto e tei:ime un chisquiño desasosegada porque
canto roáis penso no asunto, menos saio pra diante. A ver se os irimegos me podedes .
axudar. O conto di así:
"Moilas noitcs, cando vou pra cama, d •nd a hu farra do sobrado, vexo a
coruxa. Ou b n pousada na espadaña da
torre da igr xa, ou saíndo de debaixo
dunha tella do campanario. Eu xa lle
chamo o gato con alas, porque ve de noite, colle ratos e ten a cara como o meu
micho Merquieres.
¡E qué ben vive a condenada! Ten a
mellor casa e a máis ·grande da aldea, a
easa de Deus. Escoita ós nenos cando
cantamos na misa e é a que se encarrega
de luxarlle os manteis aos cregos. E cando hai casamentos, escáchase coa risa ao
verlle a cara de bobos que poñen os noivos cando din: eu quéroche.
E traballo... ¡Case ningún! Só_ten
que coidar de que os ratos non lle- roían
as uñas dos pés dos santiños.
Eso todo vinilo facer eÜ.

Pero .... O que nunca lle vin foi o cú,
e debe ser unha cousa moi importante,
porque meu pai, cando está falando con
outra persoa, e eu quero falar tamén, dime:
-Cala rapaz ... Que aínda non lle viches o cú á coruxa. _¿ Vichesllo? ¿Non?
Pois, cal~".
Todo esto contoumo o meu amigo
Toño. E quedéi do máis pensativa. Aínda
teño esta inquedanza: ¿Qué terá a coruxa no cú? Nin de rapaza, nin de grande,
llo vin. ¿E tí?
¿Qué segredo que tanto se agacha?
Digo eu que moita xente debe sab~
lo, pero cando o pregunto ninguén me
resposta. E se a maioría non o sabemos,
¿Cómo é que falamos, e falámos, sin xeito nin traza?
Xa calo.
Olga.

c1,·UJME
Voltamos nesta páxina, tras semanas de ausencia, á sección A CARON DO LUME, tan querida por moitos lectores, -asegún nos sinalaron nas enquisas. Nesta ocasión, e ó longo de unhas semanas, cuns CONSELLOS, pra pais, educadores e nenos,
que ben. seguro han servir pra reflexión a carón do lume , cando o día vai esmorecido
e pódese descansar un pouco tras do duro traballo da xomada.
Son tomados do libro do mesmo nome feito polos alumnos da Escola·N-0rmal
da Coruña, e publicado hai uns anos.
ALEGRIA
Deprende a sorrir até nos peores momentos.. a sorriso é un testemuño do propio dominio.
A ledicia é xigantesco segredo do cristián ( Chesterton).

o

¡Que a ledicia de Deus resoe nos nosos corazóns! Aleluia!
Un neno sin alegría ven ser coma unha volvoreta sen ás.
Non hai ren que canse si se fai congosto (H. Bordeaw ).
Estade sempre ledos no Señor! (Carta de S. Paulo ós Filipenses 4,4).
A ledicia do Señor é a nosa forteza (Libro do profeta Miqueas).
A Burla é como o sal, ten que se usar acordadamente.
AMISTADE

Non é merecedor de vivir o que non pode atopar un só amigo. (Demócrates)
Os amigos: unha familia que un elixe libremente.
A soia maneira de ter un amigo é selo.
Un bon amigo é un tesauro incalculabel.
Val mais un bon amigo que unha more de coñecidos.
A verdadeira amistade non se conxela no inverno ...
Coñecemos as fontes na seca, os bós amigos nas desgrazas.
O que de amigos adoece proba que non os merece.
A sinceridade é o sacramento da amizade.
Un amigo novo é como un viño novo: si se fai vello, tómase con mais gosto (Prov.17,17)
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A Coresma está ás portas
·e irnos celebrar moito'
o seu comenzo ou entrada
que en latín se di "introito".

Con disfraces e caretas
aprotiéitase o momento
de facer, sen represións,
todo o que se leva dentro.

Entroido, iamén antroido
traducímo-los galegas
dispostos a facer farra
antes que o impidan os cregos.

Tal como é dura a' vida
fai falla un tubo de escape:
unha vezó ano convén
que o pobo se destape.

Comemos lacón con grelos
e filloas estupendas
pra despedirnos da carne
que se d/ "carnestolendas".

Hai que remata-lo antroido
co enterro da sardiña,
que co Mércores de Cinza
a Coresma entra axiña.
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Se collemos un diccionario ron sufrindo, ó longo do temportugués - e hai que fa celo a po, unha -serie de transformamiúdo- e buscámo-la palabra cións propias de cada lingua.
secret ario, drranos: "secretá- Xa o veremos con relación ó
rio , diz-se da persoa a quem galego nas próximas semanas.
En cambio "secretario",
se confía un segredo para
guardar" . E, con todo, moitos "secretaría" "secretamente"
galegos teiman por seguir di- e o mesmo 'adxectivo "secre.i.
cindo e escribindo ."segreda- to" -distinto ó sustantivo serio ", por suposto incorrecta- gredo- chá.qianse cultismos
mente. ¿Por que?
· polo feíto de que se introduSimplemente porque men- ciron no galego por medio de
tres "segredo" é unha palabra xente culta e derivan directa~
patrimonial , é dicir, que en- mente do latín. Así do acusatrou nos comenzos da lingua, tivo latino "secretu ( m)" sae
pertenecendo ó patrimonio segredo porque, cando o ingalego, "secretario " é, en tro- corporou o galego, tando o c
ques, un cultismo . Agora ben, como o t, consoantes chamaestas palabrctS patrimoniais fo- das xord as, transformábanse

i8D

ó pasar á nosa· lingua nas respectivas sonoras g e d. (Tamén a consonante p en b: os
estudiantes, para aprendelo
de memoria, utilizan este recurso: petaca, xordas convértense en bodega, sonoras). Pero, posteriormente, esa regra
de transformación fonética
(da pronuncia) deixou de funcionar. De ahí a diferencia entre segredo e secretario .
Como vedes, non hai mais
remedio que estudia-lo galego
na escola, como se fai co castelán. E non haberá mais remedio que deixar para o próximo día, con todo o respeto,
ó noso catedrático.
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