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DEF'ENDE-LO IDIOMA 

" Os poderes públicos de Galicia po 
tenciarán o emprego do galego en tódo 
los planos da vida pública, cultural e in 
formativa ... " 

Este párrafo non está quitado de nin 
gún panfleto nacionalista. E parte do ar
tículo 5° do Estatuto de autonomía que 
se aprobóu co apoio dos partidos de de
reita antinacionalista. 

¿Curioso non? 
Po is lago, ¿a qué temer? Mandemos 

instancias en galego ós axuntamentos, 
declaremos en galego nos xuicios, casé
monos en galega, digamos en galega o 
derradeiro adios ós vivos, escribamos en 
gal go nos periódicos, nos testaméntos, 
nos comercios, nas cartas, nas paredes. 
¿A qu ' t mer, se eles "no lo permiten"? 
[ nt n t ' molo arr o, unha vez máis, pero 

nci n ia d que eles non eren no 
s ribir n: porque nos siguen cen

t st ndo ¿qu' dice?, e nos apartan as 
instan ia , e nos din que non saben, e 
non nos publican os artículos, e nos fan 
roer unha vergonza heredada de xenera
ción en xeneración. Pero adiante, que 
desta volta lles collemos a palabra. 
************ PRA _QUE REMATE A 
DISCRIMINACION DUN DIA PRAS 
LETRAS GALEGAS E 364 PRAS 
LETRAS ESPAÑOLAS ************ 
1) O ENSINO DO GALEGO vai medrando : no 
curo oitenta-oitenta e un, estudaban galega 
260 .55 4 rapaces con tres mil cento setenta mes
tre , e no urso pasado estudárono 400 .000 con 
tre- mil cincocento profesores. 

_) BlSPO DE MONDOÑEDO , Miguel Anxo 
raúxo, dixo algo de alentado a un xornal: "A

gora a tra o uni er itarios e t án cansos de fahlr 
en galego. Aque 1 enchoido doutros anos refu
g6u. A índa hai moito com plexo de inferiorida
d e ... No n e avanza todo o que un quere , eso 
pa a con todo, eu concretamente lamentoo no 
a.pecto re lJXio ". 

F RA O ESCOLAR tamén e orixinado 
pnla d 1'\crim ma ·1n n da nosa hngoa Según un 

recente estudo, de cada catro nenas que non te
ñen o nivel de Graduado Escolar, tres son gale
ga falantes. O noventa e dous por cento dos ne
nas das clases baixas falan galega por un catorce 
por cento dos máis pudentes. Nos colexios ca
ros e privados un cinco por cento dos nenos fa
lan · galego mentras maís do oitenta falan en cas
telán. 

4)DOUSCENTOS MILLONS podía ser un no
vo programa de televisión dirixido a todos esos 
países que falan portug.ués. Deste xeito o galega 
sentiríase máis achegado ós seus parentes polo 
idioma. Co galega podémonos entender con 200 
millóns de falantes en Europa (Portugal), Amé
rica (Brasil), Africa (Angola, Mozambique, Gui
nea Bissau) e Asia (Timore e Macao). 

S)POUCO XEITO TEN A XUNTA: predica ós 
catro ventes o enfortecemento da .autonomía, 
mentras moitos dos seus organismos seguen fa
lando nunha lingoa allea, sendo que a lingoa é a 
alma do pobo. 

........ · ... 
6) A RADIO ven facendo un esforzo no empre
go do galega. R.N.E. na sua emisora de Galicia, 
na Coruña, elabora case tódolos seus programas 
en galego: a misa, o fútbol, e os programas dia
rios sobre temas especializados. 

7) oRDENADo:RÉs · ·Eú:ciRoNicos EN 
GALEGO. Até agora estas máquinas podían ler
se en inglés, estanse preparando para poder ler 
os seus datos na nosa lingoa. E un bon adianto 
non só para a modernización da agricultura, a 
industria e o ensino, senón tamén para o futuro 
do galegó. · 

8) O GALEGO SIGUE PERSEGUIDO. O escri
tor Manuel Riveiro foi amonestado polo maxis
trado porque declaraba en Galego nun Tribunal 
da Coruña, cando o artigo sº do vixente Estatu
to Galega di: "A lingoa propia de Galicia é o ga
lego" . E tamén "Ninguén poderá ser discrimi- . 
nado por causa da lingoa". 

9) UN LIBRO DE FISICA para COU e para pri
meiro curso de Universidade, escrito en galega 
por Antón Castelo, ven de publicar Edicións do 
Castro. Para que algúns que ou son incultos ou 
castróns, digan que o galego só val para a poesía. 
Esta editorial, xunto coa Editorial Galaxia e 
Edicións Xerais están facendb un gran esforzo 
por ofrecer libros galegos pra tódolos sectores, 
mesmo prós nenes, sempre tan esquecidos. 



Domingo setim 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (17, 20-26) 

Esto dixo Xesús: 
- Non rogo somentes por estes, senón tamén 

polos que han de crer en min pola súa palabra: que 
todos sexan un, como Ti, Pai, en min, e Eu en Ti; 
que tamén eles--sexan en nós, para que o mundo 
crea que Ti me enviaches. E a gloria que Ti me de
ches, deilla a eles, para que sexan un como nós so
mos un. Eu neles e Ti en min, para que cheguen á 
perfecta unidade, de xeito que o mundo reconoza 
que Ti me enviaches e que os amaches a eles, como 
me ama ches a min. 

Pai, os que me deches, quero que onde estou 
Eu, estean tamén eles coniigo, para que contem
plen a miña gloria, a que Ti me concediches, por
que me amabas, xa antes da fundación do mundo. 
Pai xusto, o mundo non te conoceu, pero Eu· cono
cinte, e estes conoceron que Ti me enviaches. Eu 
manifesteilles o teu no me e seguirei manif estándo
llo, para que o amor co que me amaches estea ne
Ies, e tamén Eu estea neles. 

EN MEMORIA DE S. CIDRE, 
LABREGO 

Salmo para loubar ó Deus labrego 

iQue grande es, noso Deus! 
De enriba mandas a chuvia 
que fai nacer sementeiras, 
as herbiñas das pradeiras 
e os árbores frutais 
que cos soles estivais 
enchen as casas e as eiras. 

Busca o cristiano a mantenza 
que hai que sacar da terriña: 
o grao que dará fariña, 
a pataca sempre presta, 
ch /charos, puerros e berzas 
que arrecenden na cociña. 

Outros traba/tan o viño, 
que, tomado con medida, 
sana o carpo e da alegr/a 
pra andar con feria o camiño, 
levar a vida a modiño, 
e que Deus no/a bendiga. 

****** 
SALMO PARA DICIR 
O BONITA OUE E A NOSA FALA 
Para nós, galegas todos, 
pra os abós, os pais, os rienos, 
non hai fa/a mais bonita 
nin mdis .doce que o galega, 
un froito da nosa historia, 
un don que nos ven do Ceo. 

Con e/a dicimos causas 
tan santas e tan humanas 
como son trabal/o e festa, 
terra, e irmán, e esperanza, 
que tecen a nosa vida, 
a vida dos que traba/tan. 

A nosa fa/a querida 
ten palabras abondosas 
para cantar e chorar 
no meio de tanta /oita, 
a para rezar/le a Deus 
que ós mais humildes escoita. 



Leiras Pulpeiro, un poeta do social 
Este ano a Academia Galega quixo rendir homaxe ó poeta Manuel Maria Leiras ~ 

maxe a un home verdadeiramente senlleiro, do que na hora da sua ·morte escribíronse 1 

"Os literatos perden un gran poeta, os pobres ·un eficaz valedor". "A erase humil 
LEIRAS PULPEIRO ocupa con toda propiedade o espacio TERRA E XENTE · 

namoráronse e loitaron · pola sua Terra e polos fillos desa Terra. El foi un buscador, t 

poeta do social, dos costumes e de canto amosa beleza nas beiras do Cantábrico. Pero .. 
VIDA: 

Naceu Manuel María Leiras aló polo 1.854 en Mondoñe
do, terra de literatos

1 
de brétemas, de músicos e de cregos. O 

.seu pai tamén fora medico naquela cidade. 
Sendo neno, ben seguro que andaría, coma tódolos ne

nos de Mondoñedo, ós niños de xílgaro e ós amorodos polo 
Pimpín, polo Reguengo, ou por Pelourm. Ollaría se cadra máis 
de unha troita amiga desde a Ponte do Pasatempo. '\ 

Botou logo catro anos da sua mocedade no Seminario de 
Santa Catalina polo que ·pasa~on tantos homes das nosas letras, 
gloria, xuntamente con santos cregos, deste Seminario. Por el, 
pasaron tamén~ triste é reconocelo, moitos outros que caeron 
na trampa de racer crer ás xentes que Deus, anque entende o 
galego non fala case nunca nesa lingua moldña. Aqueles anos 
de latln notanselle máis adiante a Leiras, tanto no seu saber, 
coma no seu sentir. 

Quizaves deixase o Seminario porque "o rapaz era espa
bilado, aprendía moi ben o latín, mais era inquedo e argallei
ro, brincador e moi pouco dado a rezos". . 

Os 23 anos rematou na Universidade de Madrid os estu
dos de médico e, feita a carreira, volveu a Mondoñedo onde 
exerceu con dedicación e acerto esa profesión que, ben enten
dida e adicada é sen dúbida unha das máis humanitarias. Sem
pre coñeceu a cada enfermo pola cara. Nunca coñeceu· a nin
gún polo número da sua cartilla. 

TRES AMORES~ 

A Menciña e as Letras Galegas foron as duas inquedanzas 
que conformaron a vida de Leiras. Os seus poemas axiña aca
daron sona entre os entendidos, ó mesmo tempo que se repar
tían coma rosquillas entre o pobo gostoso de repetilos con ad
miración-. 

As suas sabencias de médico facían recaer de cote en 
Mondoñedo a xentes da Mariña e dos arredores. 

Estas duas inquedanzas, estes dous amores, tíñano couta
do ; mais aínda, quedara un recuncho valeiro no seu corazón. A 
escollida para encher aquel recunchiño foi a fermosa rapaza 
María do Miragre Antonia Andía Vilar,. coa que casou ós 34 
anos, egue logo foi a nai dos oito fillos aaquel fogar. 

Nm muller nin os fillos supuxeron un inconvinte para 
que afondase cadora m&ig na súa inquedanza e compromiso so
cial e poético. Tiña as meniñas dos olios na cabeza dos dedos) e 
apal~ando corpos 'dooridos, apalpaba todo canto había de m
xusticia, de pobreza, de iñorancia e de sumisión nos labregos e 

O Seminario d 

onde L~iras estudou na 

mariñeiros da época. Sen neces 
externo. Vía como causas de ta 
ritu a certas erases da sociedad1 
por entre a brétema que apous 
doñedo, albiscaba como remed 
pobo, as xentes que lle desen a 
puxesen en condicións de vale1 
malas fadas entangarañantes. 

Todo iso e máis trasloe 
apareceron por primeira vez en 
e a sona de Leiras un chisco m: 
gostras de Galicia. Foi entón 
presidida por Murguía acordot 
ro. El agradeceu a distinción, J 

pero non aceptou. 



e do costumbrista, un home· de ben 
· fulpeiro, adican~olle o ~~oía das Letras Galegas". IRIMIA sentese venrellada a esta ho
! cousas coma estas: 
ilde perde tamén-_ un benefactor constante e incansable". 
: da nosa revista; porque el foi, -é-, un modelo ·de Xentes que estudaron, coñeceron, 
un "catador" inC3:11sable dos xiros idiomáticos da nosa fala, e ó mesmo tempo, un gran 
... comencemos por:donde se debe empezar. · . 

lift,, ... . 
. ·~·· ...• ·~ ···: 

de Mondoñedo, 

a ·sua primeira mocedade. 

!Sidade de raios X vía mais aló do 
:anta doencia do corpo e do es¡JÍ
:le privilexiadas e asoballantes. E, _ 
isa paseniñamente sobor de Mon
:dios miragreiros a formación do 
l coñecer os seus dereitos e que o 
~rse por sí mesmo liberándoo de 

ce nos seus poemas, que cando 
m letra impresa, levaron o nome 
nais adiante polos camiños e con-

cando ~ Real Academia Galega 
m nomealo académico de núme
fixo loubanzas dos académicos, 

A SUA OBRA POETICA: 
A sua obra social e humanitaria non pode ser recollida en 

ningún libro por grande que este sexa. Está recollida no libro 
da vida que pervive espallado ert milleiros de follas soltas no 
pobo . . 

O seu labor literario e poético tampouco non está reco
llido na sua totalidade, nin siquera se conserva todo: xa que, 
ás veces insatisfeito, queimou ou raxou orixinais. Outros per
déronse esparexidos por fogares de familiares ou amigos. E con 
todo, consérvanse del "Cantares Galegos", "Colección eje fra
ses, adivinanzas, ada~os y cantares" e "Apuntes para la geogra
fía médica del distnto municipal de Mondoñedo". Esta obra 
escrita en colaboración con don Pastor Talariz, tamén médico 
en Mondoñedo, aínda non sendo poética1 merece moita aten
ción, porque é unha clara mostra aa sua mquedanza pola for-· 
mac1ón das xentes, xa que contén regras de. hixiene e consellos 
para a sanidade da poboación. Vese que tiña mais interesen 
que non houbese enfermos ca en curalos, e iso que o que fai 
rentable a _{>rofesión médica non é a saude senón a falla dela 

Gracias a X. Luis Franco Grande ternos boa parte da súa 
obra baixo o título de "Obras Completas" . 

O REMATE DUNHA VIDA:-

· Aquel home que tanto fixera para aliviar sofrimentos dos 
outros non puido fuxir dun ataque cerebral traicioeiro ~ue fi
xo :volver á terra ó grau que xa dera froito. O froito dos' bos e 
xenerosos". Poi ás catro da mañá do 9 do mes de Santos de 
1.912. Déralle tempo, iso sí, a facer donación dos seus bés ma 
teriais á sua familia. Moitos outros bés seus quedaron abintes
tato para tódolos que queiran seguir traballándoos e facéndo
lles fructificar en ben da humanidade. Nise seu testamento adi
ca unha especial lembranza á sua mullere ós seus fillos e pide a . 
Deus que os protexa na vida. .. 

Este testamento, xunto con un estudo serio da sua obrá 
deixan ver ás eraras que Leiras, aínda sendo anticlerical era 
fondamente creente. Se cadra non era tan anticlerical igual 

· pedía, esixía unha reforma no clero ou en certo clero. 
Non está nos altares, nin estará nunca; pero o traslado 

dos seus restos ó cemiterio mindoniense foi unha das meiran
des procesións que se recordan naquela cidade de procesións 

Este traballiño para Terra e Xente está basado noutro 
traballo recente moito mais meritorio de don José Trapero 
Pardo, ó que algún día adicarase o "Día das Letras Galegas", 
pois xa o ten ben merecido. Dámoslle as gracias. -



O Pepe marchara para Ma
drid, que é a capital de Espa
ña. Pasados seis meses volveu 
dar unha volta pola parroquia. 
Xa traguía un coche deses de 
"alquiler sen conductor". Es
tabamos varios veciños vendo 
unha corrida de to uros no te · 
leclub e presentouse ·aJí o Pe
pe. Case non cabía pola porta 
nin atopaba acougo na cadei
ra. Xiraba constantemente a 
cabeza sobor dos ombreiros 
e semellaba querer poñerse 
derriba de sí para que o ad
~irásemos mellor. Logo sen
tenci u: 

que, desde luego, ma
ch lo gallegos de toros no 
entendeis ná. 

En seis meses cambeara 
unha fala por un coche de 
"alquiler sen conductor". 

O Ramiro tamén se colo
cou de camarero en Madrid. 
Cando tiña vacacións f alaba 
en castellano astra cos seus 
pais. Tiña unha razón podero
sa: 

- Si vuelvo al gallego, aun
que no sea más que un tanto 
así · podería notarseme en el 
acento y eso le amola mucho 
al maitre y me perjodica 
ahondo a mi. 

E disculpable. 

Don Apolinar ftxera carrei-

RELEMBROS PARABOLICOS 

ra gracias ós aforros encalleci
dos de seus. país. As mans en
callecidas nas aldeas teñen 
por donos a labregos. Eran to
dos labregos alí. Xa antes de 
rematar os estudos, Apolinari
ño trocou o molciño galego 
que mamara polo seco caste
llano que aprendyra. Os seus 
veciños e antigos compañeiros 
de escola evitaban atoparse 
con él. 

O castellano de don Apoli
nar foi a meirande distaneia 
en liña recta entre el e os seus 
veciños. 

Aquela muller á que nun 
xuicio de faltas preguntaron
lle: 

- ¿La puñalada se la die
ron en plena reyerta? 

Ela, co medo a ser acusada 
de perxurio, respondeu moi 
chea de razón: 

- Na reierta mesmo, non 
señor, foi como unha cuarta 
mais para a de re ita. 

Tamén hai quen se tén 
consultado de outra doencia 
distinta ó ter que falarlle ó 
médico en castellano. ¿Como 
pode decirse de outro xeito: 
"Non resisto mais dos cadrís" 

O Ramón escribíalle de 
cando en vez a sua nai viuda, 
desde Suiza. Tiña que facelo 
en castellano por non saber 

en galego. Sempre quedaba co 
desacougo de que non falara 
en realidade con sua nai. 

Os nenos de octavo de 
E.X.B. cando escriben sobre 
"La matanza del cerdo" pare
cen .retrasados. 

En troques, cando fan 
unha redacción sobre "A 
matanza do porco" parecen 
superdotados. 

Deus entende moi ben o 
galego por exemplo cando lle 
dicimos: "Deus me valla" ou 
"Deus sexa comigo" e "Deus 
nos protexa". Pero por medio 
dos seus "lexítimos" repre
sentantes case sempre f ala en 
castellano. Cónstame que ta-· 
mén fala o galego con moito 
acento e riqueza de xiros. 

Os dous ftllos da Toña e 
do Manuel casaron con duas 
irmás murcianas. 

Estando elas presentes fa
laban sempre en castellano. A 
Toña decía: 

-A min non sei que me 
daba aquelo de que un filio 
meu me falase en castellano. 
Parecía coma se me f alara 
desde aló lonxe, moi lonxe. 
F alar f alas distintas unha fa
milia é coma non comer do 
mesmo cacho de pan. 

Tiña moita razón. 

sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos 



1 AS llOS!15 CETRIJS 
LEIRAS foi un home de fe fonda nos 

seus ideais, que proxectou o seu idealismo 
no mundo que o arrodeaba: o mundo do 
seu Mondoñedo natal, un mundo de po
breza e atraso. A sua rebelión crítica, ese 
anticlericalismo que agrama nos seus ver- . 
sos, é expresión do seu. programa de libe
ración pra redimir as servidumes do pobo; 
proxeCto ó que se enfrentaban moitas ve-

. ces os intereses do 'clero (a "cregaxe" co
mo él lles chamaba), que non sabían ler 
na· Biblia que Deus estima sobor de todo 
ós pobre_s, e non souperon -como Xesús, 
o Mestre- ser doidos dos mais debles, e 
camiñar con eles, por vieiras de liberación. 

Certamente que este home -republica
no e federal, que casou e foi enterrado 
polo civil- houbo de ter unha grande en
teireza moral pra sobrevivir no mundo pe
chado _daquel Mondoñedo. 

Moitos eloxios poden contarse deste 
"pai dos pobres", vivo ainda na memoria · 
do pobo. Dícese que cando a altas ~oras 
da noite petaba á porta un veciño dalgun

ha aldea pedindo que o médico fose ver un vello que estaba moi maliño; cando a muller de Lei
ras lle decía ó seu home que agardase a que fora .día pra ir, éste decíalle: 

T eño que ir agora ver o vello, pois mal debe de e_star o pobre cando veñen buscarme, e nestes 
casos adoitán cuidar mais ás vacas que os vellos. 

Dous poemas representativos deste bon galego: 

O MARISCAL PARDO DE CELA 

Desque lle a peta botaron, 
naide máis foi á Frouseira; 
soilo Deus puxo froliñas 
pár entremedio das penas; 
froliñas pequerrechiñas 
e agrouladas, que semellan 
bágoas de sangue calladas 
no bico das carrasqueiras; 
froliñas, que, con ser [roles, 
caladamente se queixan 
de que tanto tanto tarden . · 
en cobrarse contas vellas! !. 

XANGALEGO 

¿E coidas, meu Xan Gallego, 
que es un ho miño ... acabado!!!. 
Pois non o soñes, mentras teñas 
coma quen dice aforados: 
medio corpo ó señor Cura, 
e outro medio ó señor amo, 
e a vida ó Rei, que cha xoga 
por menos dun triste ichavo!. 
Non sei como así te cegas, 
e te pós tan gallamardo! ! !. 
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ll >n ll .., r-J\ u "'i p No mes de maio iamos Van ser pronto as eleccións ll 1-' · i ll O" (/) 2 cando menos, a porf/a, cando 'estas coplas escribo: ll 

~ e 2 porfiando por levar/le ¿non descer/a o Celta? ll 
~ 2 flores á Virxe Marta. ¿ascendeu o Deportivo?. u 

~ .., i u 
~('¡) ~~ ll 

N A /nda os "maios" se celebran ¿oesceu o equipo de Fraga ll 
ll u 
ll - festa agraria- en Galicia, . e ascendeu o de Felipe? ll 
ll e unhas cantigas, as "maias", O d1a oito polo noite ll 
ll ll 
ll nalgures sonche noticia. ¿/edo ou triste pró cacique? ll 
ll ll 
ll 

Neste mes van pasar causas ¿Gañarán os ga/eguistas ll 
ll ll 
ll que á memoria agora traio que traba/Ion o pantrigo? ll 
ll e que, ó mellar, cando Jeas iOga//á que na Primeira ll 
ll ll 

1 L< ll 
ll 

xa son para algún "desmaio ". xoguen Celta e Deportivo! ll 
ll ll 

~~ ll 
ll 

ll ll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~} 

Non, ho , que é broma. Se 
che digo que a túa conversa é 
plúmbea, estou a empregar un 
cultismo procedente do latín 
"plum beum", ese metal pesa
do e brando que os albañís 
utilizan para que lles· saian de
reitas as paredes co instru
mento que chaman chumbada 
ou tamén plomada. E tamén 
os mariñeiros poñen chumbo 
nas redes para que afonden en . 
percura dun peixe cada día 
máis listo e ó que teñen que 
engadar; botarlle engado ou 
ceho. 

Así coma o grupo conso .. 
nántico latino pi se converte 
neste caso en ch ó pasar ó ga
lego -hai outros casos coma 
cheo ; de "plenu"- o mesmo 
lle pasa ó grupo consonántico 
fl, como vimos na semana an
terior coa palabra chorima, 
flor do toxo . 

Seguindo este camiño, té
mo-la palabra achar, encon
trar algo , atopar unha cousa, 
do latín "aflare '', que sig
nifica soprar; palabra tomada, 
.ó parecer da linguaxe da 
caza. 

. EDITA: "Asociación IRIMIA" 

Pero para non me poñer 
pesado coma o ... iso, disto 
falarémo-lo próximo día por
que vai habendo moita xente 
que emprega unha palabra 
portuguesa - "achádego" -
cun significado ben distinto ó 
que ten na lingua orixinal e 
que de nungunha maneira sig
nifica o que eles supoñen 
(descubrimento), senón algo 
diferente. Deica logo, sen dei
xar de comentar agora, polo 
serán, este ceo santiagués es
tavos dunha cor de chumbo 
que xa, xa ... 
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