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¡VIVAN. AS FESTAS! Pro _q ue sexan galegas·

Tras das rulas chegou a calor, o San O PARO DESCENDEU EN GALICIA n9's últiXoán, o vran ... Todo está a punto para mos meses. Foi a construcción, que sernpre·coque os foguetes anuncien a festa. E desde lle algún' pulo na primavera, a causante deste
o barrio mesto e gris da capital ó máis lixeiro descenso. Na industria segue a medrar o
per~ido recanto da montaña, Galicia é paro, e· tamén segue crecendo o número dos que
endexamais tiveron un traballo. No que vai de
toda ela unha festa.
ano aumentou menos o paro en Ourense e na
E no tempo da festa, desde o corazón Coruña e máis en Lugo e Pontevedra.
mesmo da festa da que participamos, seguimos porfiando: Fagamos festa galega. MORRERON 36 EMPRESAS GALEGAS NO
En primeiro lugar fagámola. Ser ramis- 1982. Na Coruña foron 21, en Pontevedra 9,
ta ou membro da c9misión da festa é. un- en Lugo 4, e 2 en Ourense. ·Os sectores máis
ha obriga que ternos tódolos veciños e castigados seguen senda a hostelería e o cocoa que hai que cumplir un ano ou ou- mercio, seguidas da · industria manufactoreira.
tro. Como obriga é animar e .colaborar Ningunha delas é cooperativa, hainas anónimas,
·
individuais, e sociedades limitadas.
económicamente.
Pero non só facela: que sexa tamén
XOAN é a festa máis ricaz e con máis raifesta galega. Con demasiada frecuencia as ·sAN
game popular. Neta fúndense o naso pasado ·
comisións confórmanse con contratar a máis remoto como futuro que brinca nos que
mú ica da verbena, e non rara vez as or- saltan en derredor das fogueiras. Nesta noite
qu ta ou conxuntiños que as animan mergullámonos nos elementos primeiros da nar piten coma papóns cancións en inglés, sa t~rra: a auga, que sana, e o turne que purifica.
aúdan ó público en castelán coma se o Festéxase e celébrase a vida, e faise dun xeito
galego non fose fino ahondo, e así van- comunitario, albiscando no lume o pulso da venos metendo o esq uen cemento da nosa cindade.
propia cultura. Cómpre que as nosas festas sexan cada día máis galegas. _Empece- OS XOGOS DE AZAR seguen apañando os petos dos galegas. Non somos os máis aficionados
mos por algo:
a estes xogos ( 10.000 pts. por cabeza ó ano,
* Encarguemos sempre os carteis das frente ás 17 .000 que se veñen gastando por infestas no idioma galego (se non decides dividuo en España). Gastamos 27 .000 millóns
nada por suposto que as imprentas o fa- nq 1.982: no que máis invertimos é na lotería,
rán en castelán). Outro tanto para as despois no bingo, quinielas, cupón de cegos e
casinos.
.pancartas, banderís e rifas.
* Non deixemos de contratar gaiteiros e
O 28 DE .XUÑO DO 1936: os galegas votaron
outros grupos musicais do país.
·
o Estatuto galega de autonomía. Endexamáis
* Tentarle algo novo: concursos de mui- chegarían
a disfrutalo pois a guerra civil trunñeiras, recitais de posía ou teatro galego,
cou tódalas inquedanzas.
queimadas abertas populares ...
* Que a festa non sexa so mente a verbe- X OCAS é o no me de Xaqu ín Lourenzo, que es-.
na. Pensarle nos nenos·, nos vellos. Pensa- tas semanas está recibindo moitos homenaxes.
de noutras atraccións: monicreques, có- A Diputación de Ourense nomeouno "fillo
micos, ilusionistas ...
predilecto" da provincia. O Xocas recorreu Ga* Invitarle e mesmo porfiádelle ás or- licia recollendo costumes, folklore, aparel los e
questas para que non fagan o ridículo moitas manifestacións culturais do naso pobo.
polo "fino" e presenten as atraccións en Pertenece á xeneración NOS sendo compañeiro
daqueles grandes galegas que foron Castelao,
galego, que ben nos ~~tendemos!
Cuevil las, Otero Pedrayo e Vicente Risco.

COUSAS DE XESUS

..

1;-~ -~ Xesús decide con firmeza

\.:::,;/ir a Xerusalén.
Xerusalén era o niño dos poderosos:
gobernador, sacerdotes, potentados,
todos argallaban al/
a desfeita dos mais humildes.
E X esús decidé con firmeza ir al/,
decide dar a cara,
'
decide enfrentarse;
dec/deo con firmeza.
Cando se trata de defender
os dereitos dos humildes,
non hai causa que se lle opoña.
t;;')Xesús non é violento,
~- non responde con violencia
ó rechazo da/gunha xente.
Sabe agardar,
sabe ter paciencia de vida.
Ten fe na xente
inda cando a xente
se nega ó seu proxecto.
~ O seguimento de Xesús
~ non é un xogo de p/caros,
nin un entretenimento de rezadores,
nin as trapa/ladas de moitos cregos.
Seguir a Xesús é
decidir tamén con firmeza,
meterse con el nos conflictos,
dar a cara polos humildes,
desenmascarar ós _abusóns,
poiierse do lado dos despreciados
coa palabra e cos feítos.
As/ dase gloria a Deus,
as! constrúiese o Reino de Deus.
Se un quere seguir a Xesús,
debe contar con non ter·
onde pausar a cabeza.
Para eSto nqn valen os cómodos,
non valen os moi razonables .
non valen os que buscan excusas,
non valen os cobardes,
nin os que poñen a man no arado
ou volven a cabeza para mirar
a raxeira quente ó pé do volado.

Domingo 13 do tempo ordinario

t EV ANXELIO SEGUNDO LUCAS (9,51-62)
Cando se ía cumprir o tempo de ser levantado deste mundo, decidiu con firmeza
Xesús ir a Xerusalén. Enviou mensaxeiros por
<liante. Entrando estes nunha aldea de samaritanos, para lle prepararen .pousada, non o recibiron, porque se vía a sua decisión de ir a
Xerusalén. Ao veren esto, os discípulos Santiago e mais Xoán dixeron:
-Señor, ¿queres que digamos que baixe
un raio do ceo e os parta?
Pero el, volvéndose, rifoulles. E fóronse
para outra aldea.
Polo camiño dixo un:
-Seguireite a onde queira que vaias.
Respondeulle Xesús:
-As raposas teñen tobeiras, e os paxaros
niños; pero o Fillo do Home non ten onde repusar a cabeza.
Díxolle a outro:
-Sígueme.
Pero el contestoulle:
-Deixa que vaia primeiro enterrar ao
meu pai.
Respondeulle:
-Deixa que os
mortos enterren aos
mortos: ti vai anunciar o Reino de Deus.
Outro díxolle
tamén:
-Señor, seguireite·, pero deixa que
primeiro me despida
da miña familia. t'
Xesús contestoulle:
-N inguén que
pon a man no arado
e mira &ara atrás, é
apto para o Reino
de Deus.

Mapa 1
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PARA. ENTERDERMOS

Situacion xeográfica· e climática de Galicia
Se consideramos a península Ibérica dividida en catro partes
(mapa, 1), o no so País atópase dentro do cuadro superior esCuadrante querdo, ó .que o home do tempo cando fala del chámalle:
Noroccidental, "Cuadrante/Norocidental". Tamén f;da del cando fala de "SepSeptentrional, etc. tentrional", de "Zona Nor.t e" , "Occidental" ou "Oeste".
No aspecto climático Galicia está na zona moma do hemis- ·
---~ Dirección dos ventas
ferio ou mitade norte do planeta, e dada a nosa situación xeo~
nas capas altas da atmósfera.
gráfica, o tempo que ternos ven condicionado principalmente
(Circulación do Oeste).
polo choque de duas masas de aire: unha masa de aire polar
(aire frío), e outra é a masa de aire tropical (aire quente). Tamén condiciona o clima que ternos a chamada "Circulación
Cuadro 2.
xeral do Oeste", é dicir, que o vento na altura circula do Oeste ·
cara o Leste, quere esto dicir que ven desde o Atláritico ó interior da península segundo se pode ver no mapa número 1.

Altas presións

Que é un mapa do tempo
O mapa do tempo que aparéce na T.V. reflexa os distintos
elementos que condicionan o tempo que fai. Estos son, según
se ve no cuadro 2:
• Isobaras~ que son líneas que unen os puntos de igual presión.
A presión normal é a de . 1016 milibares. Por riba de 1016 ternos altas presións e no mapa aparece unha A . Por baixo de
1O16 teríamos babeas presións, e no mapa aparece unha B.
Polo xeral as altas presións traen tempo seco, e as babeas tempo inestable, ou chuvias.
• Frentes: son líneas de inestabilidade que se producen polo
choque ·de dúas masas de aire de características distintas. Estes
frentes cambian ó longo do tempo indo polo xerál do Oeste ó
Leste perdendo forza segundo avanzan. Por iso cando un frente se aproxima á Península afecta máis a Galicia que a Castela
por exemplo. Os tipos de frente represéntanse por estes sinais:
a) Frente frío

.~
~

bl Frente cálido

~

J

E o que aparece a continuación
do frente frío.

E a última etapa da evolución
dunha familia de perturbacións
cando a . inestabilidad e que provocan vai revendo.
Os frentes son os responsables de que haxa chuvias. Por iso
se vemos que nun mapa aparece un frente sobre do noso país
ou cara el, o tempo dominante será inestable e con chuvias.

e) Frente ocluído
Bawas presións

,

E o primeiro que aparece nunha
familia de frentes.
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Mapa A

Ó -HOME DO TEMPO
íres exemplos
S~ a evolución do tempo fose normal, en Galicia teríanos principalmente dous tipos de tempo que serían os dous
lrimeiros exempl~ prácticos .

A unha situación de bon tempo, corresponderíalle este
.
Como vemos neste mapa, Galicia está dentro dunha zona
le altas presións ou anti-ciclón .
Polo tanto, só cabe esperar bon tempo.
napa.

A unha situación de mal tempo corresponderíalle este ~
mtro mapa parecido.
Aquí estamos dentro dunha zona de baixas presións ou
lOrrasca e con un frente pasando por riba de Galicia.
A urt mapa <leste tipo non se _vos ocurra ir curar na herba.

Pero a miudo outros factores veñen a interferir nestas si:uacións normais.
Daquela danse os chamados tipos de tempo excepciónais
al como ocurriu nas grandes nevaradas de febreiro <leste ano.

Vémolo neste terceiro mapa. Aquí o anticiclón t én unha
lOSición orientada de Norte a Sul e non deixa que o vento cir;ule desde o Oeste.
Entón a corrente é Norte Sul, o aire ven moi frío e os
·rentes desplázanse de N.a S. traguendo a neve.
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~1~~liara, que cando era catívo fara un par de veces

r

ALABAMOS de troitas no bar da Amparo mentres esperabamos que nos amañase unhas poucas que pillaran os meus compañeiros. Eu non son troiteiro, pero deron en darme certa fama de cociñeiro de xeito que lago
me preguntaron como as preparaba.
- Eu coma todo o mundo . con grasa de cocho e millar algo de unto ... pero a que millar me
soubo nin eso tiña, a penas un chisquiño de fe.
- Explícate se fas o favor lComo se amaña
a troita con fe?- dixéronme retranqueiros os
meus compañeiros- .
- Pois elo foi cando comenzaba eu tratar
con Miguel. Fun tras dél un día ó mu iño onde
vive porque quería que me axudase a facer un has pancartas prá testa da parroquia. Atopeino
tras da casa no rairo , tentando as troitas. De cada pouco ía a casa vixiar os muiños que tiña an dando . Como estabamos de conversa fun canda,
el astra a casa mentras deixou a cana chantada
na ribeira co anzó no río.
Eu contáballe que nunca unha troita pi -

a elas e non se me deran cousa, de xeito que
mentres os meus compañeiros ían ás troitas eu
batuxaba no río; nunca troiteiro fun coma eles,
pero fíxenme, en cambio, un bon nadador ...
lago chegou mais xente ó muiño e demos en talar das eleccións municípais que estaban ó caer. Os poucos veu de fóra o Miguel dándome.présa, e eu nin o sentira marchar._
- Ven axiña Xosé!
Levoume ó raio do muiño xunto ácana,
e díxome:
- Tira da cana pero con xeito que caeu unha boa troita.
Coa emoción da primeira pesca fun tirando amodiño e... o anzó viña só!
- Rfrase de tí o Miguel que todos sabemos
que é moi amigo das bromas.
- Pois el díxome que non e eu crinlle porque a verdade é que o Miguel estaba moito máis
desilusionado ca min: el tentara acana ~ coidara que estaba cargada. Ouíxera facerme un regalo: pillar a primeira troita ...
Aquela troita invisible moi ben me soubo ... Soubome a amistade.
- lE a fe? lNon dixeches que a amañarades con fe?
- Ti pareces parvo. Sen fe xaora que non

-........_. .,,.::::::~~h~a;be~r~ía~~tr~o~it;a,~nin regalo, nin amistade.
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Vai remata-la escala
dentro deste mes de xuño:
os nenas teñen exornes
e ás notas póñenlle o cuño.
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Seu fose alumno e quedase
suspenso pra setembro,
nese mes saber/a inda
menos do que hoxe lembro.
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Teñen que chapar os nenas
un bo feixe de leccións:
cébanos para a matanza
como se fosen capóns.
Son moitas horas de clase
e aqu/ facémo-lo rogo
de que os nenos e rapaces
te/ian máis horas de xogo.
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unha non gloriosa historia,
porque está fundado abando
sobre o esforzo da memoria.
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E urxente unha reforma
do ·sistema educativo;
mentres tanto, os estudios
convértense nun castigo.
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·AFAL~ é CAMl8D
Día Mundial do Medio Ambiente

Celebrouse o domingo, 5
de xuño, e viuse na prensa e
nos carteis escrita a palabra
falsamente galega "ambénte".
. Os ecoloxistas, que tan meritoriamente traballan para que
nori sexa contaminada a natureza, han ter tino de non contaminaren a fala ; e todos deberíamos procurar non aprendérmo-lo galego polas pintadas dos " sprays" .
Ambiente non é 'un castelanismo senón un cultismo, é

dicir, unha palabra que, ó entrar serodíamente na nosa lingua, procede directamente do
latín .
O mesmo lle pasa, por
exemplo , a conveniente, que,
· sendo cultismo , non procede
directamente do vello verbo
galego convir - por exemplo,
isto convenme , non me convén - senón do latín "conviente(m )" . Se o verbo latino
'' convenire " foi sometido t
evolución propia da nosa fala

en tempos antigos, conveniente xa non.
Así, hai que rexeita-las formas que se escoitan tales ~o
rna "convinte" "comenente"
etc. Tamén hab'emos dicir con~
veniencia, que é o que convén
por ser boa cousa; a non ser,
claro está, que nos refiramos
a aquelo que só lles vai ben .ós
comenenciudos, que entón,
nese sentido, trátase dunha
comenencia. Pero iso xa é outra cousa .

. EDITA: .. Asociación IRIMIA"
DIRECTOR: Vlctorlno Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo)
RESPONSABLES: Alfonso Blanco Torrado?~anolo Regal, Xose-Anton Mlguélez,
Xosé-Manuel Carballo, Daniel López Muno~Pepe Chao e outros colaboradores.
EDICION E DISTRIBUCION: Mostelro de Sobrado dos Monxes (Corui'la).
PEDIDOS E .ADMINISTRACION:. Apdo. 5, Vlllalba (Lugo). Tno. 982-510487
Conta na catxa de Aforros de Vlllalba_, n. 04950/0
DEPOSITO LEGAL: C-1411-81
PRECIO: DOUS PESOS.

