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As . ideas defenden. mellor que as metralleta·s 
As ikastolas. escotas populares. vascas . 



Coincidindo case cos premios "osear" 
concedidos á película pacifista " Gandhi" 
e no 9º aniversario da Revolución Portu
guesa que fixo tan famosa a foto dos ca
raveis nos cañóns dos fusís, o goberno 
socialista ven de presentar nas Cortes de 
Madrid os presupostos do Estado pró 
1983. 

adicad á def nsa acada os 7 8 .332 
millóns d pesetas, aumentando o 1 7 por 

n o asignado ó pasado ano, e non pre
isam nt para empregar en caraveis .. . Os 
·art par defensa suman case tanto 

adicados a educación, consti-
unha das principais partidas do 
t 

í a t ntos países de
u r t nd n vitar a guerra 
rá gu rra'' dando así lugar á 

amad· carr ra de armamentos", tan in
ultant prós millóns de famentos e anal

• fa tos do mundo. 
E e rto que as veces o Exército é unha

garantía importante de libertade, demo-

MANUEL DE CORNO DE LUA é o seudón imo 
de Xosé Manuel Carballo , colaborador de 1 R IMIA 
que podedes escoitar tódolos do m ingos entre as 
3 e as 4 d a t ard e no programa RNE na Co ruña 
("Rad io 1 " ) . A cousa vai de Parábolas, al gunhas 
xa as ve ríades en IRIMIA, outras son do seu li
bro "Parábo las Cha iregas", e outras de nova 
creac ión coa ch ispa de sempre do Xosé Man.uel. 

OS MAIOS vol tan a rexurd ir sobor de todo en 
Ponteved ra e Ou rense. Son ri tos para festexar a 
chegada do bon tempo e a vexetación. Os maios 
poden se r de dous tipos: humáns (unha persoa 
cuberta de f lores ou ramallos) e f igu rativos cal 
quera f igura fe ita de herbas ou prant as. 

AS COP LAS DOS MAIOS que cantan os rapa
ces foro n anta no un sust itutivo da part icipación 
dos veciños na política local . As coplas eran un
ha c rít ica, ós concellais, ós caciques, á creraxe ... 
Vede se non esta cantiga de 1923: "Señores e 
señoras/ poñan atención/ que irnos a talar/ do 
señor gobernador :/ nin é alto nin é baixo/ nin 
é malo nin é bol parece un reló parado/ dentro 
da Diput ación"/ racia e m smo de xusticia. Pero nós coi

damos que a millor defensa da democra
cia son os demócratas: co tempo nunca 1500 MILLONS DE LITROS DELEITE, foron 
as armas poderán coa forza das ideas. producidos en Galicia no último ano-, pero só 
Coidamos que é moito máis rentable pra un millón ofrece unha calidade moi boa . A ca
Paz. invertir en ideas e calidade de vida, lidade é baixa polas condicións sanitarias das 
é decir, en Educación' e Cultura que en corteds e gfr~nxas, -~º muxido e da falla de tan-
Armamento. ques e re r1xerac1on. 

Decatámonos que a renuncia á c~rreir~ A FEBRE AFTOSA ou glosopeda, . que en Ga
de ~mas non ~~ pode facer da noite pra licia chamamos popularmente "o gripe", vello 

t~ant~' perbo senad de esperdar qfue udna a~u-p andacio do noso gado que produce vixigas, bo-
.en ico go erno P esquer as osP n- ~ b. h 1. b . · 

d d · d e non aumen- rrecas ou me ocas na mgoa, oca, estomago, o pasos ... re ucm o t\ d d - d · f b t d t d defensa Por . tetos e ar re or os unos, e espo1s e res, co-
. an ° os ~asd os e mos· "As xeiras e baballas abondosas ven de declararse 
~so na po a a pux~ ~e na b isbarra de Arzúa. A Xunta mandou pechar . 
ideas def nde~ me or q moitas feiras porque é un andacio moi conta-
a, metralletas . x ioso ... a pena é· que escaseen tanto as vacunas, 

que anq ue Sanidade as fo rnece de balde , se non 
as hai resultan caras ... 

A PARROQUIA E A BISBARRA son as div i
sións xeográfícas mais axeitad as a Gal icí a e que 
a Administración debería tomar máis en serio . 
Os axuntamentos son un invento do século pa
sado, e naquel tempo resultaron unha boa ferra
menta do centralismo. A parroquia, en cambio, 
é anterior ó cristianismo. 



Domingo sexto d 

t EV ANXELIO SEGUNDO XOAN (14,23-29) 

Xesús dixo:; 
- Se alguén me ama, gardará a miña pa

labra, e meu Pai aniarao, e viremos onda el, e 
faremos vida con el. O que non me ama, non 
garda as miñas palabras; e a palabra que escoi
tedes de min, non é miña, é do Pai que me en
viou. 

Díxenvos estas cousas mentras estaba 
convosco; pero o Paráclito, o Espírito Santo, 
que meu Pai enviará no meu no me, ese havos 
ensinar todo, e traeravos ó record o canto Eu 
vos dixen. 

Déixovos a paz, douvos a· miña paz: non 
como o mundo a ·da. Oistes que vos dixen: 
"voume e logo veño onda vós". Se me amara
des, alegraríadesvos de que Eu me vaia a onda 
o Pai, xa que o Pai é mais ca min. 

·Díxenvolo agora, antes de que suceda, 
para que, cando suceda, creades. 

FAREMOS VIDA CONTIGO 

Non se1 que pensarás de Deus. 
Como non ten o/los coma os teus, 
nin mans coma as túas; 
nin carpo coma o teu 
que se poida ver e palpar .. . 

Como non o sintes cabo de ti na vida, 
igual que sintes ó home , á muller 
ou ós fil/os, · 
cicais che da por pensar 
que está a/ó no quinto ceo 
despreocupado de t i e dos teus, 
.que non lle vai nin lle ven 
a túa vida e as túas /oitas. 

Escoita entón as palabras de Xesús: 
"O que me quere ben 
gorda as miñas palabras, 
o Poi quéreo, 
e viremos onda el, 
e faremos vida con el. 

• e X 'ús fon vida contigo e cos teus. 
Deus e Xesús son un familiar mais, 
que dormen no teu dormir, 
que sofren no teu penar, 
que gozan co teu sorrir, 
e /oitan co teu loitar. 

Escoita tamén as palabras de Xesús: 
"O Espírito Santo havos ensinar todo, 
traeravos 6 recordo 
canto eu vos dixen". 

O Esp/rito Santo é a luz de Deus 
é.a forza de Deus; 
Xesús dáno/o a todos, 
métenolo no corazón, 
para que recordemos e faigamos 
o que el fixo, 
anque os nosos curas non no/o digan, 
ou digan o contrario. 

Escoita tamén as palabras de Xesús: 
"Deixovos a paz, 
douvos a miña paz. 
Non se conturbe o vaso corazón, 
nin colla medo". A paz de Xesús, 

tan necesaria pará ti, 
que loitas e desesperas. 



AS IKASTOLAS, ESCOL~ 
O fenómeno das ikastolas sitúanos diante do asombroso esforzo don pobo por afirma 

Como nacen as ikastolas 

Dos caseque 2.800.000 habitantes do País Vasco, pouco 
máis de 200.000 falan o euskera. Destes, máis do ·80 por cento 
son analfabetos no seu idioma. 

Nas últimas décadas asistiuse en Euskadi a unha desvas
quización sistemática e programada, que trataba de fender a 
ra(z mesma da conciencia nacional do pobo vasco: a ·1ingua, o 
uskera, acorralado polo castelán. e francés, que se impuxeron 

c mo oficiais en Euskadi sur e norte respectivamente. 
oi en 1960 cando se crearon as primeiras ikastolas en 

uipuzkoa. Trátase de escolas onde se usa o idioma vasco ató
dolos efectos, onde se trata, xa que logo, de transmití-la cultu
ra auskaldún. Nacen como resistencia ás agresións culturais 
alleas. 

Daquela todo eran dificult¡:Ides: 
* Eran iniciativas de particulares, moitas en réxime coope-
rativo; a financiación fac(ase con cuotas dos propios pais, non · 
hab(a subvención ningunha. 
* A inspección franquista ataba curto o seu funcionamen- · 
to. Había unha fortísima presión en contra. · 
* As clases dábanse en lugares pouco axeitados: pisos, só-
tanos, etc. 

As ikastolas hoxe 

Hoxendía as ikastolas son unha realidade sólida e in
fluinte, que fan plantexar seriamente unha meirande utiliza
ción do euskera nos centros privados e públicos. 

Hai arredor de 200 ikastolas en Guipuzkoa -mais de 
ochenta-, Bizkaia -unha cincuenta-, Nafarroa (Navarra} -vin
tacinco:-, Araba (Alava) -con dez- e Euskadi Norte xa en 
(Francia) con mais de vinte. 

Moitas das de Giuipuzkoa contan dende hai anos xa con 
BUP. Mesmo nas de Navarra a Alava funciona o BUP dende o 
curso 77-78. 

Un dos aspectos máis interesantes para nós é que non se 
trata de un asunto meramente. rural, anque os falantes do eus
kera sexan os homes do campo. No gran Bilbao é onde están 
situadas as ikasto'las con mais alumnado. Moitos obreiros acu
den ó remataren a súa xornada de traballo. 

Calcúlase que as ikastolas están aportando mais de 50.000 

postos escolares. 
A categoría social máis 

-perto de 50 por cento do alur 
mandos intermedio.s -o 24 por 
cento dos alumnos proveñen do 

Cara o futuro 

Recentemente a chamadc 
ción e euscaldunización" -AEI< 
manifostacións de protesta e pr1 

a escola vas.ca para o futuro. 
O 1 de decembro do 198 

"Somos 2.784.000 os que vivin 
kadi, e só 632.300 falamos eusl 



AS POPULARES V ASCAS 
ir a sua personalidade, unha pe~s.onalidade que alguén planificara esmagar _para sempre. 

representada é a dos obreiros 
mnado seguido dos empleados e 
r cento-, so mente un catro por 
1 mundo labrego e mariñeiro. 

a "Coordinadora de alfabetiza
<- ven realizando unha serie de 
·esión para que se vaia creando 

:2 escribía no periódico Eguin: 
nos nas sete provincias de Eus
kera. Destes o ~O por cento sen 

alfabetizar~ As cifras ( ... ) ilustran ben abondo a situación de 
. xenocidio cultural pola que está a atravesar Euskal-herría. lCa

les son as medidas que toman goberno e administración vas
congados pra euscaldunizar esos 2.151.700 persoas ... ? Nas vas
congadas crea academias de euskera con capacidade para unhas 
3.000 persoas. En Navarra para 300. Para alfabetizar, simple
mente nada. Vergonzoso. Escandalosamente insuficiente, pero 
certo. · 

O que propón esa coordinadora é a creación dunha esco
la pública vasca xéstionada polos alumnos, profesores e colabo
radores; financiada e apoiada polos poderes autonómicos. Este 
é o xeito de dar resposta ó reto de facer viva a cultura vasca: o 
encontro da iniciativa privada -ikastolas- e o respaldo oficial,. 
astra agora divorciado. 

Constru irmos a escola galega 

Bén sabemos que a lingoa galega non está tan perto da 
agonía conio a do euskera ~vasco) aló polos anos sesenta: aquí 
somos máis os que falamos galego, anque tamén sexamos· a 
maioría analfabetos no noso propio idioma. Pero hai unha di
ferencia fundamental que nos fai temer polo futuro do galego 
máis que polo futuro do vasco: onde al í houbo, e hai, unha 
vigorosa reacción popular pola salvación primeiro, e a normali 
zación despois, da lingoa vasca, atopámonos aquí cun teimoso 
auto-odio, desprecio de nós mesmos pola nosa fala; onde alí 
houbo, e hai, unha iniciativa das xentes vascas creando escolas 
totalmente vascas, atopámonos aquí con denuncias de asocia
cións de pais galegos contra profesores que imparten a súa ma
teria en galego. 

Non hai outro .camiño pra facer do galego unha Hgoa de 
uso normal, tanto na vida oficial como na familiar, mais que o 
de usala para ensinar, discutir, investigar, nos máis diferentes . -. 
temas científicos e culturais. 

Calquera decreto quedará en papel mollado, se non hai 
un compromiso popular para lle dar vida, se as nosas accións 
non van diante da lei, represalias aparte. Para que o galego teña 
vida, non abonda con tres horas semanais na escola mentres en 
castelán se fan as outras 22 horas da semana escolar. Cómpre 
unha escola en galego, e fan falla pais con máis persoalidade 
que defendan, reclamen e esixan esa escola pros seus fillos. 



1 
UN V AGALUME DE CARNE E OSO ...... vertebrado o me 
RIMIA xa ten falado polo menos · · Había que ver ó Cesáreo espois do en-
duas veces desde esta mesma sec- saio, xa de volta na casa, sentado coma un 

ción dos Vagalumes. A primeira vez, no No .O patriarca tras da cociña económica, -na que 
lembraba un neno que falou con un Vagalu- por certo estaban a curar uns xamóns que 
me Despois dun ano de vida da revistiña· namoraba-, lendo, coa sua voz ·tan axeitada 
volvíamos a relembrar aquel Vagalume que para o caso, poesías da sua propia colleita. E 
resistíu contra moitos pronósticos á beira había que ver tamén a súa muller, despois de 
dunha corredoira. convidar a café, copa e galletas de marca; de-

Pois ben, tiña para decirvos hoxe q_ue bruzada sobor da pedra de marmol inmacu-
hai uns días estiven astra as tres da maná, lado da cociña, escoitando cos ollos ó seu 
- hora nada excepcional para os irimegos-, home e interrumpindo doras en cando: 
na ca a do Poupariña de Bretaña. Cesáreo "-Esa aínda non cha escoitara eu"- ou 

oupariña anda polos cincuenta anos e actúa "-A que tamén está moi ben é a dos fe-
na bra de teatro que están a poñer en esce- rreiros de Ferreiravella"-, ou ".:...Lélle 
n naque) entro Cultural. A sua voz de la- agora a dos amieiros"-. 

r r x , qu recorda a música do vento ó Porque o Cesáreo évos poeta, ¿sabía-
r z r e ntr o maxestuosos carballos nas des?; Si, señor! Un poeta autodidacta e en-
n it ' d invernía , non cadra coa da maior xebre, que escribe máis en galego ca en..cas-
part d ' c m oñ nte do grupo, que son telán, e que sabe amosar con gracia todo o 
m z de u. n troques, os seus feitos de inmenso humanismo dunha terra que perde 
h m feito e dereito, sí que cadran cos da fillos a cotío por mor de causas alleas deshu-
m e dade; porque o labrego, dono de once manizantes. Dalle tamén moi ben á narrativa. 
vacas e pico, que ós cincuenta anos, despois Tén escritos de seu puño e letra, .....:ben for-
d de pachar o gando, tén xenio para estudar mada por certo-, un mollo ben repretado de 
e ensa.iar teatro misturado coa mocedade, se- cantos e unha' novela que titula "As mañas e 
~ue .sendo mozo, e seguirá sendoo ós sesenta, feítos dun folgazán galega", que vai polas 
os setenta, e ós oitenta tamén. duascentas páxinas a espacio e medio e dous 

rombos. · · 
. Pero vou ó caso de quepa
ra min coñcelo foi a confir
mación de que verdadeira
mente existen ·ás beiras das 
corredoiras os Vagalumes que 
eu matinaba só froito da 
pantasía. Hai vagalumes que, 
debidamente promocionados, 
poderían ser hoxe reflectores 
de cidade; pero tamén quiza
bes sexa preferible que sigan 
sendo vagalumes de corredoi
ra; porque se eles emigran ta
mén das aldeas, ¡,qué nos que
da?, ¿quc.Wi pode reemplaza
los? Este Vagalume, de apelli
do Poupariña, tén moitos re
lustros que teredes ocasión de 
albiscar noutros números de 
Irimia, pero mentres tanto, 
¿non vos parece xa rhoito que 
aínda siga habendo poetas de 
mans encallecidas que saben 
alternar con harmonía a for
quita, o cumeiro ou a aguilla
da co bolígrafo, o lápiz ou a 
estilográfica? 

Gracias Cesáreo Poupari
ña ... ¡Cantos vagalumes terá 
matado xa a visión apampa-
llanante da tele! · 



1 AS llOS!15 CETRIJS 
"ROSALIA DE CASTRO" (1.837-1.885) 

1-. O VALOR SIMBOLICO 2-. ROSALIA 
DE CANTARES GALLEGOS 

3-. A SUA OBRA 

As inquedanzas culturais, 
literarias e políticas que, co
mo víamos hai duas semanas, 
foron contribuíndo, ·Ó longo 
dos primeiros cincuenta anos 
do XIX, á recuperación da 
conciencia de Galicia, crista
lizarían na segunda metade 
d'o século nunha grande acti 
vidade cultural galega: 

-Certames poeticos. 
- Publicación das grandes 

obras de Rosalía, Curros e 
Pondal. 

-Aparición das primeiras 
gramáticas e dicionarios da 
nosa lingua: 

Neste ambiente sarn á rua 
6 primeiro clásico da literatu
ra galega contemporánea: 
CANTARES GALLEGOS de 
Rosalía de Castro. Era o 17 
de maio de 1.863, que marca·· 
ba o comenzo dunha nova 
etapa na nosa literatura : o 
que se deu en chamar o -RE
XURDIMENTO . Cen anos 
despois, esta data será elexida 
para conmemora-lo DIA DAS 
LETRAS GALEGAS, en re
coñecemento ó seu grand e va
lor simbólico. 

Rosalía de Castro naceu en 
Santiago no ano 1.837. Filia 
de nai solteira e dun semina
rista (futuro crego) : Xosé 
Martínez Viojo . O seu pai, a 
pesar dos hábitos, encarregou
se da crianza da picariña ata 
ós 12 anos, pasando logo a vi
vir coa nai. 

Fixo algúns estudos en 
Santiago e daquela amosaba 
xa unha grande preocupación 
pola literatura . Tamén daque
la entrou en contacto cos mo
zos intelect uais que estuda
ban en Com postela : Eduardo 
Pondal , aurelio Aguirre, Ma
nuel Murgu ta, entre outros . 

Os 19 anos vai vivir a Ma
drid . Alí pub li cou o seu pri
meiro lib ro de poesías - en 
cast elán - La Flor. Tamén alí 
casou , no 1 858, con Manuel 
Murgu ía . Do matrimonio na
ceron 7 fillos , dos que do us 
morre ron de curta edad e. 

Pasou anos fó ra de Galic1a , 
por mor do trab allo do seu 
marido . Entón é cand o "co

Na obra literaria de Rosa
lía cómpre distinguir entre: 

A) Libros escritos en cas
telán: En las orillas del Sar, 
La Flor, El caballero de las b 
botas azules (novela), Ruinas 
(novela), Ruinas (novela} . 

B) Libros escritos en gale
ga: CAntares Gallegos, Follas 
Novas, Conto gallego (prosa) . 

Velaquí , resumidos, neste 
poemiña algún dos temas 
máis importantes que atopa
redes nos libros de Rósalía : 

- A fame , miseria dos q ue 
dependen da terra pra comer . 

- A emigración forzosa . 
-A morriña (melanconía) 

dos que están lonxe. 

FO/ A PASCUA ENXO/TA, 
CHO VEU EN SAN XOA N. 
A GA LICIA A FAME 
LOGO CHEGA RA . 
CON MELANCON!A 
MIRAN PARA O MAR 
OS QUE NOUTRAS TER RAS 
TEN QUE BUSCA R PAN. 

m a que n cti , en medio de tó- (" Follas Novas" As v1Uda. 
do los desterros". e cnbiu al - do'i vivos e as viuda dos 
gún dos seus poemas máis m o tos" . 
sentldos . 

En 1.X7 1 a fam ilia volve 
defini tivamente a Gal icia . Os 
úl timos ano .' pásaos na súa 
casa de A Mat anza , cerca de 
Padrón , onLi e rnorre, ví e t irn a 

P . Igl esia~ 

.il do cán cer. o 15 de xullo de liil 1111 1.>355 . 0 .seu restos d e~c an - •• 
•• , san hoxe na jgrexa de Sanr11 BB 

Domingo en San t iagn 
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Está a punto na parroquia Cando poño a man no peito ~~ 
todo o mundo, mozo e vello advirto que non ten perda ?l 
para lle da-lo seu voto se noto que o corazón ~~ 

> .-·n a quen rexerá o Concello. me cadra na parte esquerda. n 
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( ll 
~ Que ninguén cavile agora E, pois teño os pés na terra, ll 
l en que voi votar ó centro, hei repasar ben a lista ~~ 
l pois non existe tal causo para lle da-lo meu voto l~ 
~ que Je escachifou o invento. a un partido galeguista. ~~ 
i ll 

1~ Tampouco, de ningún modo Se tés dúbidas a/nda, ll 
ll o meu criterio se axeita deixa, amigo, que che explique: ll 
~~ 6 aspecto conservador atinarás se é que votas ~~ 
li que me ofrece a dereito. o contrario do cacique. ~~ 

~ ll 
IU ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FAL~ CAMi#D 
A chorima non murcha 

¿Sabedes que nas impresas 
hai trasnos que fan trasnadas? 
Pois ben, nun destes númeios 
aparecía mal escrita a p~labra 
primavera, que nunca pode 
ser "primaveira", como dixe
mos no seu día. E porque es
tamos a falar dos verbos que 
non son reflexivos en galego, 
diremos que na primavera as 
flores non murchan, senón 
que é cando agroman; é dicir, 
non mirran, que tamén se di 
así ó feíto de as flores non es
moreceren. 

Hai quen' di "frores" e ta
mén "froles"' pero o correc
to é o cultismo flores, coma 
en latín (tamén en portugués). 
Nalgunha parte de Galicia 
-Celanova, por exemplo- din 
chures, pola transformación 
do grupo consonántico latino 
fl en ch ó pasar ó galego. Ta
mén se di churir ou florecer. 

A flor do toxo é a flor por 
antonomasia en Galicia, xa 
que existe por todas partes; as 
outras flores levan o nome 
propio : rosas, caraveles, mar-

garidas, etc. Por iso, ch 
son as do toxo e de ahí V• 

colectivo chorima ou flo · 
toxo en xeral á que nov 
sitios -por exemplo na t º < º º" 
sagrada-= chámaselle chu~ 

A raíz do toxo verde é 
mala de arrincar; as flore:-; ~ • 
cambio, poden murchar ~ ~ .. 
tempo. Pero non me neg ¡~~'ilhl 
des que agor~. na primav 
non constitúe un verdad, " 
engado ·· ve-la chorima tan 
amarela, mentres non se poña 
murcha. 

.'EDITA: "Asociación IRIMIA" 
DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo) ·. 

RESPONSABLES: Alfo-1so Blanco. Torrado, Manolo Regél}, Xosé-Antón Miguélez 
Xosé-Manuel Carballo~Madalena Mariño, Pepe Chao e outros colaboradores. 
EDICION E DISTRIHUCIÓN: Mosteiro de Sobrado dos MonxE;s (Coruña) 

PEDIDOS E ADMINISTRACION: Apdo. 6, Vilialba (Lugo). Tno i 982-510·4s7 . 
· Conta na Caixa de Aforros de Villalb~ n. 04960 /0 ' 

DEPOSITO LEGAL: C-l 41«-81 
PRECIO: DOUS PESOS. 

. : . 




