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Hai xa uns anos escribía un grupiño de 
seminaristas por estas datas: "Queren fa
cer de nós uns seres extraños pra unha 
Igrexa protestada e inútil. Nós quixera
mos ser uns verdadeiros irmáns dos cris
tiáns e amigos do pobo galego para con
querir xuntos unha Galicia nova" (do 
manifesto de 32 seminaristas de Santiago 
en 1977). Daquela, a manifestación pú
blica desta reflexión crítica produciu al
go semellante a unha "caza de bruxas" 
por parte dos responsables do seminario, 
que siguen a ser os mesmos do ano 1983. 

Aquel mesmo ano a revista galega Tei
ma (nº 35) publicaba un artigo co signi
ficativo título "Seminarios: unha institu
ció'h en ruinas''. ¿Seguen a ser hoxe os 
seminarios institucións en ruinas? Moito 
nos tememos que, cando menos, sigan 
sen preparar os cregos que fan falla. O in
forme que aparez en Terra e Xente non 
t oca mais que un aspecto, o do idioma, 
pero é significativo de que non se enca
miña nin se axuda, ós seminaristas, a en
carnárense no seu pobo. Moitas cousas 
boas teñen feito moitos· cregos, pero a 
valoración que o noso pobo fixo da figu
ra do crego non debe ser moi notable se 
atendemos ás cantigas burlescas tan abon
dosas e .populares. Cómprennos sacerdo
tes moi cristiáns e pouco " cregos", moi 
serviciais e pouco señores·, moi xenerosos 
e pouco peseteiros, moi achegados ó seu 
pobo galego e especialemente ós mais po
bres, capaces de unir comunidades e de 
animalas no camiño de Xesús que é cami
ño de liberación. Non pedimos super-ho
mes, senon xente que esté disposta a gas
tar a súa vida no segu~mento do evanxe
lio. Cregos dos outros coidamos que xa 
hai abondos. 

AXUDAS PARA MINUSVALIDOS NO 1983. 
Ven de abrirse o plazo para solidtar este tipo 
de axudas que subvenciona ensino e recupera
ción-médica dos nenos, eliminación de barrei
ras que impiden a comunicación, compra de 
vehículos a motor ou manuais, pagos a unha 
asistente doméstica, terapéutica en centros es
peciais e outras. Estas axl,ldas hai que pedilas 
nas delegacións provinciais ·do Ministerio do 
Traballo, no chamado INSERSO (que q_uere 
dicir . I.nstituto Nacional de Servicios Soc1ais). 
SALCEDO, na banda do Val de Lemos cara a · · 
alta montaña luguesa é unha parroquia mod_e
lo. Despois de moito traballo trouxeron a au&a 
e a luz . Fixeron o campo da festa. Xúntanse to
dolos sábados en concello aberto; e un dfa ó 
mes traballan prá comunidade. As decisións da 
rnaioría son as que mandan. Agora están a es-
tudiar quen van presentarás eleccións. . 
O DIA MUNDIAL DO TEATRO ábrenos o te
lón á fonda crise que atravesa este xeito de ex
presión aqui na nosa. terra. O teatro profesional 
galego pode desaparecer por falla de axudas do 
Estado e da Xunta. O domingo vintesete o mun
do adica unha xornada ó teatro. E unha boa 
ocasión pra ler unha obra do noso teatro, por 
exemplo, Os vellos non deben namorarse, de 
Castelao. A primeira obra de teatro $alego que 
coñecemos e de Gabriel Feixoo Arauxo: O en
tremés famoso sobre a pesca do río Miño do 
século XVII ou XVIII. 
SO UN 13 POR CENTO DOS DISMINUIDOS 
PSIQUICOS galegos están recibindo educación 
especial. En Galicia hai dezanove mil minusváli
dos psíg.uicos censados, e só dous mil cincocen
tos estan debidamente atendidos. As veces as 
familias por iñorancia ou comodidade non Hes 
dan a eses fillos o que mais precisan. Insistimos 
en que se informen mais das axudas ás quepo
den acollerse. 
AS I XORNADAS AGRARIAS GALEGAS que 
se celebrarán do 15 ó 17 de abril están desper
tando moito interés en todo o país. Os organi
zadores están abertos a toda aportación e con
tan coa asistencia de especialistas, divulgadores 
e traballadores do campo. Se queredes apuntar
vos ou pedir mais información chamade ó telé
fono 98 1-59-81 -23 , ou escribide ~este endere
zó : Ramón Muñiz , C/ Horreo 87-~ D. Santiago. 
OS REFRANS DE MARZO son abondosos. Eis 
unha pequena mostra. "Cuida de podar en mar
zo que o que poda en abril é ruin": " Marzo 
marzal, déixame o viño t rasegar" . "Quen en 
m'arzo velou, tarde acordou". "En marzo se po
das un cardo naceranche catro". "En marzo ca
da pingueir.a quita un carto". 

***** 



A FORZA DO 

D perdón, 
eso posición, o mois fondo, 
dunho persoo frente o outro. 

O perdón está desprestixiodo. 
Hoi quen ve no perdón 
un sino/ clo_ro d~ debilidode. 

Poro quen chuleo de moi honrado 
o perdón é unho concesión ó pecado. 
Poro quen ten fe na· violencia 
o perdón é uno renuncio cobarde. 
Poro quen non ere no cambio do xente 
o perdón é unha perda inútil de tempo. 

Deus perdoa. 
Xesús perdoa. 
E nin Deus nin Xesús 
gozan co pecado, 
nin aman o cobardía 
nin disfrutan perdendo o tempo. 

Perdoor non é de cobardes. 
Perdoor é couso de homes 
que se precien de se-lo. 
Perdoor é couso de mulleres 
que se precien de. se-lo. 

O que non perdoa 
é que nunca se sentiu pérdoado. 
O que non perdoo 
é que nunca chegou ó seu corazón 
a 'voz quente de a/guén 
para lle dicit no súo debilidade: 

iAnimo!, · 
eu conf/o en ti; 
douche unha oportunidode mois, 
e outra e outro, 
e todos as que che fagon falla ... 
Eu confío en ti. 
iAnimo!. 

O teu corazón de pedro 
pode amolecer coma a manteigo. 
Os teus o/los cegos 
poden recibir a luz de mil estrelos. 
Os teus ouvidos xordos 
poderán escoitar a queixume do aftixido. 
As túas mons inexpertas 
poderán facer verdadeiras maravillas. 

• i 
ngo_ quinto de Coresma 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (8,1-11) 

Xesús sairi para o Monte das Oliveiras. Pero 
á alborada presento use outra vez no templó, e 
toda a xente veu onda El; sentouse, e empe-
zou a ensinar. · 

Os escribas e fariseus trouxéronlle a unha 
muller sorprendida en adulterio, e poñéndoa 
no meio, preguntáronlle: 

-Mestre, esta muller foi sorpr.endida en fla
grante adulterio. Moisés, na lei, mandounos 
apedrear a estes tais. Ti, ¿que dis? 

Decían esto tentándoo, para teren así de 
que o acusar. Pero Xesús, abaixado, escribía 
co dedo na terra. Como seguían preguntándo
lle, ergueuse e díxolles: 

-Quen de entre vós non teña pecado, sexa 
o primeiro en tirarlle unha pedra. E, abaixán
dose outra vez, escribía na terra. Pero eles, ao 
que o escoitaron, fóronse iiscando un a un, 
comenzando polos mais vellos. Quedou El so 
coa muller, que seguía no meio. Ergueuse en
tón e preguntoulle: 

-Muller; ¿onde están? ¿Ninguén te conde-
nou? · 

Ela respondeulle: 
-Ninguén, Señor. 
Díxolle Xesús: 
- Tampouco Eu te ·condeno: vaite, e desde 

agora non peques mais. 

iAnimo!, 
O pecado que· te envolve agora 
é coma. as espiñas dun urizo, 
que esconden a ricura 
dun froito insospeitado. 
E xa é tempo de amostrar o teu froito. 
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lO Galego-terá futuro -nas futuros Cregos? 

Despois ·de que o Concilio Pastoral de Galicia re
comendara con forza a utilización do galego nas fun
cións da Igrexa, e a pesar de que certo sector de leigos 
e cregos están impulsando o noso idioma nas celebra
cións relixiosas, ternos que dicir que aínda esiste hoxe 
unha maioría, sobre todo cregos, que se opóñen ro
tundamente a todo o que sone na nosa fala, na Igrexa. 

A realidade está ahí, pero ¿Cómo se presenta o 
futuro? ¿Dentro de 10 ou 15 anos seguirá a nosa lin
gua t#an esquencida a hora de falar co Noso Pai Deus?. 

Pra contestar a estos interrogantes hai que tomar 
datos pra o futuro. Somos conscientes de que a pre
sencia do galego nas celebracións relixiosas dependen 
moitísimo do interés dos cregos. Anque sexa impor
tante o interés dos seglares, en derradeiro término, se 
o crego correspondente non está dacordo en celebrar 
a Eucaristía en lingua galega, por moito que digan os 
leigos da parroquia non se levará a cabo. 

Por estas razóns quixemos buscar uns poucos da
tos nos centros onde se forman os futuros animadores 
das comunidades da nosa Terra. Santiago de Compos
tela, non só é centro das peregrinacións; é tamén cen
tro da formación da maioría dos futuros eclesiásticos 
de Galicia. 

Instituto Teolóxico Compostelano 

No Seminario Maior de Santiago dende hai uns 
anos existe o Instituto Teolóxico .Compostelano, on
de se forman intelectualmente futuros cregos para as 
dióceses de Santiago, Lugo, Mond.oñedo-Ferrol, e al
gúns da diócese de Tui-Vigo; con eles estudian reli- . 
xiosos franciscáns, maristas, salesianos e somascos de 
Galicia ·e dalgunhas provincias casteláns, e tamén asis
ten ao Centro algunhas relixiosas de distintas ramas. 

Quixemos que este artículo fose un pouco o son
deo do interés que desperta o uso do idioma galego, e 
a galeguidade con todo o que elo implica, nestas per
soas que serán os ·que animarán as comunidades ecle
siais galegas no futuro. 

Comenzamos dicindo que son 16 os alumnos 
que falan galego normalmente tanto nas clases como 
na vida ordinaria; 27 falan en castelán, e 9 falan cas
telán e galego (todos eles galegas). Dos non galegas 
falan 18 en castelán e 4 ás veces en galega, ningún 
en galega sempre (non anotamos eiquí os seglares). 

-
A fala da terra non a deix; 

En canto ós profesor1 
castelán, 4 en galega e 2 i 

a persoas galegas. 
Ternos que dicir qw 

non se impartiron cursiño 
que o último curso celebrá 

As celebracións da F• 
inauguración do curso, S. 
rio Maior, Sto. Tomé patr 
fanse todas elas no idiom 
que na inauguración do c1 
unha lectura en galega e 
día de S. Martiño podíam< 
brand o a liturxia en calqu 
a nasa fala non a deixaror 
chiño da maxestuosa Igre 
que apareceron algunha~ ' 



ía do Seminario. 

an vivir dunha maneira clara. 

·es, 21 explican as clases en 
son bilingües. Referímonos 

e dende o curso 1.980-81 
>s de lingua galega, mentres 
1ronse de inglés e alemán. 
e en datas sinaladas como a 
Martiño patrón do Semina
·ón do Instituto Teolóxico, 
1a castelán, hai que aclarar 
lrso en que andamos, . leuse 
cant áronse dous cantos. O 
os dicir que estabamos cele
era pobo de Castela, xa que 
1 métet .. e en ningún currun
·xa de S. Martiño, mentres 
ca .itlga.s en latín; o mesmo 

:1 
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aconteceu o día de Sto. orné: __ _ 
Como resume, en canto ao centro da Igrexa gale

ga, podemos dicir que non hai unha preocupación po
la nosa fala, tanto entre os alumnos como entre profe
. sores e autoridades académicas, por mais que algúns 
profesores e alumnos tentan por levar cara adiante a 
utilización normal da lingua galega e non só aproveita
la para momentos diplomáticos. 

Seminario Maior: Centro de Formación 

Dentro da mesma casa do Seminario Maior ató
pase o Centro de Formación onde seminaristas dioce
sáns de Santiago e das dióceses galegas viven e se for
man. 

Seguindo como base os datos enriba indicados, 
ternos que aformar que tanto nos actos culturales co
ma relixiosos dase up.ha ausencia moi notable do noso 
idioma. Non sería xusto non facer constar que ás ve
ces cel~branse eucaristías en galego, pero tamén te
rnos que sinalar que non esiste un interés por elas, 
danse mais ben polo esnobismo do galego, e cecais po
lo interés dun pequeno grupo 9.e crentes galegos que 
se atopan neste período de formación. 

Nin que dicir ten que os actos solemnes <;elé
branse en castelán e que as ordes sagradas tamén con 
algunha escepción xa hai anos. 

Hoxe en día, xa moi pouca xente, por non dicir 
pouquísima se plantexa a importancia de que se cele-
1::>re a liturxia en galego en datas sinaladas. 

O mesmo que dixemos no apartado do Centro 
de Teoloxía, ternos que dicir aquí con respecto ó in
terés por parte dos formadores e dos que se están a 
formar: á fala da terra no a deixan vivir dunha manei
ra clara, aberta, espontánea. Ternos que dicir que non 
interesa e non hai a mínima preocupación para que de 
agora en <liante levemos ás nosas catequeses. e ás cele-

-bracíóns da Fe, o noso idioma. 
Con este molliño de datos coidamos que pode

mos contestar á pregunta ¿en que lingua falará con 
Deus o no so pobo? Xa sei que para moitos ísto non é 
problema, pero pensamos que e grave que o noso po
bo siga falando co seu Pai Deus nun idioma alleo, e 
moitas veces pouco comprensible. · 

O comenzo . da Eucaristía seguiremos pedindo 
perdón a Deus. e ós irmáns, pero poucas veces polos 
pecados cometidos pola falta de galeguidade. 

Colectivo S. M. 



· · Manoel é cego de nacem·ento. Se non fora por iso, sería orne 
terra, porque do pouco que tén ·a índa lle sobra e agarda a mof te tal o e a 

• 1 . 

vida:_ sen medo. · El non quixera_ máis que dúas cousas: saber cómo é iso da coor 
amarela e ver correr a auga no regueiro. 

· Carmelo ve-desde sempre. Se_ non fora por iso, tamén sería un home fel_iz, pe
ro tén mciito medo a perder as cousas que ve -~ an~fa sempre moi preocupado en 
percura doutras cousas que aínda non tén. · 

Os dous son meus amigos pero . a quen máis me achego é a Manoel. iSetnpre 
tén tempo! Cólleme de ganchete e l.evándome á beira do regueiro ensíname a es
coitar o ruxe-r_uxe da auga e péchame os óllos prá que eu arrescenda mellor o uli
do das mimosas. 

Er:ltón, nese intre, eu ser fa feliz de todo ... Se non fora por Carmelo. 

CONSUELIÑO 

· Consueliño talaba todo coa zeta: Unha caza, zí, iqué zuzto!, o zacho, o zan
cristán, o zangue, a zardiña, teño zede, un zapo ... i Era pavero o íla! . 

O crego preguntóulle un día que quería ela ser _de grande e Consueliño res
postóulle: izanta! 

O crego partíase de risa maxinando unha zanta Conzueliño e díxolle·que prá 
ser santa, tería que aprender a fa lar ben. 

O crego decíallo por ben, pero Consueliño tomóu_no a mal. E contestóul.le 
que tamén Xezúz fara un nena cheo de mocoz, con lendiaz e piol loz. 

O crego nunca maxinara así a Deus e, paseniño, foise indo mentras marmura
ba: "Zanto, zanto, zanto éz Ti, Zeñor ... ". 



Aí tedes dous xogos. Tal como prometéramos. O primeiro déles está recolli
do do libro XOGOS INFANTILES DE GALICIA de A. Romaní. O segundo tomá
molo da Escola "Alento" de T~mpo libre~ 

ACHAVE 

Utensi Uo: unha na valla 

Figura: Trázase na terra unha raía de un metro. No centro márcase un 
rectángulo de <lúas cuartas por unha. No medio crávase a nav~la algo deitada cara 

. atrás. A cara do rectángulo contra os xogadores márcase cun catro e a que dá con
tra trás con un oito. Significan catro e ·oito tantos. A navalla vale dez. 

DesenrolQ: Xogan varios rapaces e pódese ir a cen ou máis tantos. A do
ce pasos da figura márcase a liña de tiro. Tíranse pesos .ou pesetas e vánse suman
do tantos segundo <lean na navalla óu queden nunha parte ou na outra. Cando un 
peso . cae fóra qos extremos da raia grande díceselle "queimastes", e ó xogador có
rrelle un turno .. 

AS MOSCAS 

IVlaterial: unha pelota 

Os xogadores - un mínimo de catro- séntanse en círculo. No centro si
túase o director do xogo ca pelota. Vai tirando a pelota no arde que lle peta ó res
to dos x"ogadores . Cando un xogador recibe a pelota devólvea ao director e despóis 
xunta as máns· como facendo unha gaiola (xaula) na que mantén pechada a mosca 
recibida. Non pode abrir as máns máis que para recibir outra mosca. Pero o direc
tor pode engañar e se Yn dos xogadores abre as mans en balde perde tódalas mos
cas que tiña presas e ten que principiar de O. A~ moscas famén bE>tan a voar ·se non 
se calle a -pelota que· a ún lle lanza o director antes de que toque n chan. Gana 
quen xunta 10 moscas. -



CANTAfl:JRlN c;a 
¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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1 Caladiña e mainamente Cuca tamén Alianza ~~ 1 Chegounos a primavera que engorda cos votos que ~~ 
11 alerta! que moita xente a xente deu ó centrismo u 
Z con e/a o sangue altera. tragando agora á ucedé. ~~ 
n n 
Z Por este tempo aparece Non han faltar pronto cucos ~~ 
11 o cuco na nosa terra que han viro voto pedir, u 
11 que é un paxaro que pon ovos non deixedes que vos metan U 1 nos niños da xente a/lea. · o ovo a xente de Madrid. ~~ 
R U 
~ · Moi cuca foi a Rumasa Cucas tamén as Pepiñas ~~ 
ll e saiul/e o tiro mol que non queiran convidar n 
Z anque o pobo pague a tasa pois san Xosé é o seu santo ~~ 
11 do roto descomunal. e seique o día dos país. ll 
o u o u o u 
o n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Afron • tlllllPla las bras - o 
das características máis en- nelas- que. pasan do latín ó 
xebres do galego e que o galego nunha determinada é-
distingue, xunto co portu- poca da formación da lingua 
gués, doutras liñguas da cha- cando opera esa regra. Sen 
mada Romanía ou pro ce- podérmola precisar, ese 
dentes do latín de Roma; es- comportamento da lingua 
ta característica consiste na pode rexistrarse desde o sé-
perda, con relación ó latín, culo Nove deica o Catorce, 
do n e mailo 1 que existía en aínda que pode ser ante-
latín entre dúas vocais. Así, rior. 
por exemplo, dicimos "saú- Os vocábulos que entran 
de" · saída" ''voar" facen- despois xa non son términos 
do ~aí-lo 1 intervocálico ou patrimoniais senón palabras 
"colmea" "moeda" "co- cultas que conservan o n o-
roa", ca.m'do o n das ;espec- rixinal poque proceden di-
tivas palabras orixinais lati- rectamente do latín sen pa-
nas. sar polo rodido daquel me-

Pero, ¡olio coeste asun- canismo antigo. Así, hai que 
to! Esa caida ou eliminación dicir organizar e organismo, 

· . ;EDITA: "Asociación IRIMl.A" 

gao". 
Cando o vento zoa -po

siblemente do latín "sona
re"= soar, con mestura do 
z onomatopéico, é diyir, que 
suxire o . son ou bruar do 
vento- hai que protexerse 
se estamos nunha zona peri
gosa. Pero nunca confundir 
o zoar do vento coa comar
ca ou zona na que estamos, 
coma non haberá que con
fundí-la velocidade co tou
ciño ó que, fritido en forma 
de liscos ou torresmos hoxe 
os finos q ueren chamar lle 
"beicón". ou bacón, en in
glés. ¡Mira que ben se ve 
que son liscos .... ! 
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