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RECONVERSION 11\!DUSTRIAL é a marca do 
motor económico que están querendo os socia
listas. Astra agora o desenrolo industrial veuse 
facendo alegremente, seri estudar as necesidades 
do mercado, a rentabilidade e i::ompetitividade 
dos productos. A economía franquista e da 
transición viñeron montando industrias, cando 
nos pai'ses industriales xa estabn en crise, e sem
pre a rastras. Estamos asistindo a un proceso 
dooroso, porque esto supón a perda de moitos 
postos de traballo. Hai que acompañala de ou
tras medidas de emprego para que os obreiros 
non paguen outra vez as consecuencias do abu
so do capital. 

XORNADA ·DE LOITA EN GALICIA contra 
dos verquidbs foi o pasado 8 de xu llo . Resultou 
especialmente ben en Lugo onde gracias a un 
inesperado - e digno de aplauso - apoio da cor
poración, contouse ca policía e banda munici
pais, axuntandose unha chea de xente como 

poucas vecesa se acorda, Actuou ·o" grupo Fuxan . 
os Ventos. 

A NECESIDA[)E DE DEFENDER A GALICIA 
contra toda agresión afirmouse no comunicado 
final. Tamén contra a que supón que nos leven · 
as nosas mellares materias primas cando se po
derían Úaballar acó. · Semente da mina de mag
nesitas de Rubián safron de Galicia minerais por 
valor de 400 millóns nos últimos seis meses. 

CELEBROUSE A MARATON POPULAR DE 
A CORUÑA. CorrerÓn máis de mil pe.rsonas 
entre as que había algún rapaciño. un· éxito, 
quitando que os organizadores se queixaron da . 
falla de apoio da alcaldía que· non so hon apor
tou trofeos, senon que se negou a montar o pal-
co de honores. · 

OS REFRESCOS son a industria de moda nes
tes meses. Pero hai que matizar: antes · en cada 
vila había a súa fábrica de refrescos e gaseosas. 
En 1970 contábanse catro mil destas industrias 
máis ben familiares no territorio español, hoxe 
baixan moito das mil. As multinacionais absor"
veron o mercado (Pepsi-Coca-Schweppss ... ). 

OS PRODUCTOS CON X E LADOS tamén ganan 
posición no vrán. Aquí a índa hai moitos recelos 
cara · estos productos, cando noutros países es
tán sendo. un ha boa sa ida para a agricultura, 
gandeiría e pesca, e un bon remedio para os 
bo!sil los e as amas de casa: E verdade que urxe 
unha lei alimentaria que defenda ó consumidor 
e que ·regule a boa conservación destes produc-

. tos, pero tamén ha1 que quitar da cabeza a idea 
de que os conxelados deter ioran a calidade dos 
alimentos cando se fai en condicions . 



CANDO DICIMOS GALICIA 

(para celebrarmos ante Deus 
o día da Pat~ia Géllega) · 

Cando dicimos Galicia, 
terra e trabal/q dicimos, 
dlcimos pobo con forza, 
fa/a galega dic/mos. 
Cando dicimos Golicio, 
nenos e vellos d icimos, 
dicimos mozos e mozas, 
xente con vida dicimos. 
Cando dicimos Golicio, . 
· recordo ós mortos d icimos, 
dicimos fe nun futuro, 
pasión no esforzo dicimos. 
Cando didmos Ga/icia, · 
mencer e so/por dicimos, 
dicimos /o/to e descanso, 
amor e rabia dlc/mos. · 
:Cando dicimo$ Ga/icla, 
ceo e terra dicimos; 
dicimqs comiño firme, 
estre/as'e luz dicimos. 
Cando dicimos Go/lcio, 
carro e dorna dicimos,. 
dicimos traétor e redes, 
pan1 /eite e_peixe dicimos. 

Cando dicimos Ga/icia~ 
tambor e caixa diclmos, 
dicimos xente cantando, 
festa nos aires dlcimos. 
Cando_ dicfmos Ga/icia, 
auguiña limpa dicimos, 
dicimos nos nas rlasl 
mar sen verqu/dos d1dmos. 
U,ndo dicimos Ga/icia, 
familia .con pdz diclmos, 
djc/mos con paz amigo, 

. veciños con paz diclmos. 
Cando dicimos Ga!lcia, 

. organizacións. dicimos, . 
dicimos forza na unión, 
servicio humilde diclmos. 
Cando dicimos Galicla, 
un soño grande dicimos1 dicimo's cruz e Evr¡nxel!o, 
Reino de Deus dicimos; 

Domingo 17 do tempo ordinario 

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS.(11,1-13) 

Nunha ocasión, despois de estar Xesús o
rando en certo lugar; preguntoulle un dos 
discípulos: 

-Mestre, ensínanos a rezar, como lle · ensi-· 
nou Xoán ós seus discípulos. 

Respondeulle: 
- Cando recedes, dicide: 

Pai, santificado sexa o teu nome, 
veña o teu Reino. 
o noso pan tJ~ cada día dánolo cada día. 
E perdoa os nosos pecados, 
como tamén perdoamos nós a todd ·o 
que nos debe, 
e non nos sometas á terttación. 

Logo continuou: 
• -lmaxinádevos que un de vós ten un· ami

go, que vai onda el póla media noite, dicíndo-. 
lle: 'Amigo, déixame tres bolos de pan, pois 
un amigo meu ven de viaxe, e non teñ.o nada 
que lle ofrecer'; e que aquel, desde dentro, lle 
responde: 'Non me amoles, está a PQ1:°ia pe
chada e ()S meus nenos· na cama comigo: non 

. podo erguenne agora para chos dar'. · Asegúro
vos que, ·se non se levanta para darllos por ser 
amigo seu, ó menos darallo~ por testelán, un-
ha vez desperfü. _ 

Por eso vos dig{) : "Pedide e recibiredes, 
buscade e atoparedes, petade ·e abrirásevos. 
Pois todo o que pide, recibe; o que busca, ato
pa; e a quen peta, abriráselle. 
. Ou logo, ¿que pai hai entre vós· que, se o 
seu fillo lle pide un peixe, lle dará unha cule:
bra? Ou se lle pide un ovó, lle dará-un alacrán. 
Porque se vós, sendo ruíns,- -ben sabedes dar 
cousas boas ós vosos tillos, ¡canto máis o Pai 
·Celestial dará o Espírito ·Santo ós que )lo pi
dan f 



l "O Día da 
'~Na encrucillada de todo o ano , iste é o día da Gran Fraternidade Galega", así aparecí~ 

O Día da Pat 

lQué é eso do " Día da Patria .Galega"? 

Polo noso santo facemos festa na 
casa. Tamén cando é do Patrón da Pa
rroquia. Pois ben, esa gran comunida
de de homes e mulleres que sentimos o 
mesmo por unha terra, que nos eremos 
irmáns sen as veces térmonos visto, que 
abenzoamos e xuramos na mesma fala, 
que nos sabemos semellantes no xeito 
de gozar, pensar e mesmo cociñar ... esa 
gran comunidade tamén, ten unha festa 
de seu. E a festa do día da Patria Galega. 

Alguén estará a cavilar que quiza
ves est~ sexa un invento novo dos ''gale
guistas". Non hai tal. Xa ven de lonxe e 
foi moitas veces celebrado polos nosos 
maiores. 

Os comenzos 

Corrían os primeiros anos so sécu
lo vinte. Un grupo de homes moi preo
cupados polos problemas de Galicia 
fundan · unha organización chamada 
11 lrmandades de Fala". Estas Irmanda
des deciden celebrar o primeiro "0 ía de 
Galicia". Era o 25 de Xullo de 1920. 

No seu xomal "A Nosa Terra" es
cribían: "Día de ledicia en que tódolos 
gaiegos nos sentimos irmáns, día de 
espranza en millores días, ... días que 
aínda non viñeron pero que virán en
voltos en brancura de nova libertarle". 

Primeiros problemas 

Así se celebrou nos anO's 1921, 22, 
e 23. Pero había de durar pouco. Che
góu a dictadura de Primo de Rivera. O 
18 de setembro de 1923 prohíbese a 
uso da bandeira e o escudo galegos. Do 
1923 ó 1930 -impónsenos un silencio 

O 25 de Xullo como festa de Gali 

obrigado. Pasan anos escurQs. de cele
bracións ocultas e perseguidas e no 1931 
coa chegada da Se~unda República vol-

·ve a celebración publica e festiva do 25 
de xullo. O Partido Galeguista comenta
ba por entón: "Días de loita, de preo
cupación e traballo intenso, e poida que 
tamén de perigo, avecíñanse pra nós". 

A desfeita 

Efectivamente, do 31 ó 3 5 o es
plendor da celebración foi medrando, 
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ESPECIAL GIJLICIA 
Se PLE:\IK\TO DO SE'.\tA:\ AR 10 .. IRI\1IA ·· 

¿CONECE VOSTEDE GALICIA? 

• Galicia cos seus 2 9 .434 kilómetros cadrados 
parece pequena comparada con España 
(504.750) pero é practicamente tan grande 
como Bélxica (30 .513), e os seus 1.195 
kilómetros de costa son tan longos como a 
distancia de A Coruña a Barcelona. 

• Dos case tres millónss (2.942.200) de hectá
reas que lle dan corpo a Galicia.somente un 
19 por cento (549.300) é superficie labrada. 

• Según o censo do 1981, vivimos en Galicia 
perto de tres millóns (2 .811.912) de cjda~ 
dáns galegas , 135.509 máis que en 1970: 
pero gracias ó crecemento da Galicia cos
teira porque a do interior perdeu poboa
ción . 

• Os galeguiños vivimos algo esgarriados : nada 
menos, que hai en Galicia 31.882 lugares ha
hitados (a mitad e dos que hai en España) , 
3 .7 7 3 parroquia~ e 31 2 concellos. 

• Pero non por ser esgarriados somos i.ndivi
dualistas : o ano 1979 había en Galicia 1.724 
cooperativas, delas 660 son cooperativas do 
campo , e con esperanzas de medrar. 

• Xa sabemos que alg úns fal an "egún _,,:-i 

"quien" castelán e según co n '"qu cn ga1egt; 
por iso non é moi doad o saber os que t dL 
mos galego en Galicia . l rn estudio p u blicad ~·· 
na "Gran Enciclopedia Gallega '" basad o en 
investigacións serias do ano 197 4 es timC:l qu~ 
arredor dun 80 por cento do s cidadán - gal -
gos ternos como lingua base o idioma gal ego. 

• Os galegos somos os mais traballadore . de 
España se facemos caso ás estad íst1cas· nad a 
menos que a mitade (arredor do 4 5 por ce n
to) da poboación galega é econó mi came nr e 
activa . Pero seica o noso traballo ren de po u
co , pois dos galegos que traballan. o 4 5 po r 
cento fano no campo, e xa se sabe que cui
dando tres vaquiñas non se qu it a mo ito p ro
ducto : para quitar o mesm o rendiment o on 
de un labrego galego trabalta un prom edio de 
1 O horas a un campesiño español chéganlle 
traballar 4 5. 

• Pero tanta xente .traballando no camp o tense 
que notar : as vacas galegas producen case a 
cuarta parte do leite español (o 22,4 no ano 
1981 J calculándose en ano para Galicia uns 
1.400 millóns (1.434. 895.000). 

• En máis de 211 millóns (211.520 .500') de ki
los estimouse a producción galega dé carne 
no ano 1981, representando o 8 , 1 por cento 
da producida en España. 

• Pero tanta producción non fai rico ó galego . 
De 19 77 a 1977 a 1981 o aumento prome
diado dos precios que vende o producto r ga
lego subiron un 7 6 por cento, pero os pre
cios dos productos que ten que pagar para el 
producir (abonos , maquinaria , pienso , se
mente, etc.) subiron un 206 por cento de 
promedio . Destacan os aumentos dos ferti
fertilizantes (un 238 por cento) e da maqui
naria (un 316 por cento) . 

• Os 1.195 kilómetros de costa tiñan que fa
cer de Galicia un país mariñeiro : e pescado r . 
En 1981 Galicia produciu uns 27 3 mi lió ns d e 
kilos (273.149.934) de .peixe fresco e salad o 
que representa o 32 por cento do tot al espa
ñol, e case 15 5 millón de kilos de peixe con
xelado (154.935.881) que representa o 62 
por cento· do total producido en España . 



• Ainda que o galego conser-va palabras de 
orixe celta e incluso anteriores (os celtas 
invadiron Galicia seis séculos antes de 
nacer Cristo) como "queiroa", "brilla" , 
"berce", "laxe", "Jama" , "A Cruña" e 
mqitas outras, e xa que o noso idioma é 
fillo do latín romano, irnos recordar a 
nosa historia desde a época dos romanos, 
deixando para outra· vez a época anterior 
a eles. 

• A conquista ·de Galicia polos romanos 
comenzou no ano 138 antes de Cristo 
da man de Decio Xunio Bruto qu~ 
entr~ndo por Limía ch~gou ata o Miño: 
por iso en Roma chamabanJle o Galaico. 
No ano 60 antes de Cristo (a .d.C .) Xulio 
César invade Galicia por mar desembar
ca ndo. en "Brig_antiu.m" (A Coruña). No 
ano 19 (a.d.C.) remata a conquista de 
Galicia: os galaicos prefiren morrer antes 
de se entregaren a Octavio Augusto no 
m nte Medulio ( descoñecemos cal é 
agora). 

• Aló p 1 an 41 1 os suevos, xentes do 
n rde de uropa invaden Galicia. Deica o 
ano 585 houbo en Galicia un reino · 
indepehdente. Foi daquela que viñeron 
moitos irlandeses que se instalaron aló 
por Mondoñedo xunto co bispo Maeloc. 

• No ano 585 o rei godo español Leovigildo 
une Galicia ó seu reino astra que os árabes 
o de"sfán . 

• Cando os árabes controlan toda a penín
sub:1 agás Galicia e Asturias, aló polo ano 
setecei:itos e oitoce~tos os nobles galegos 
van 101tar po]a sua mdependencia dos reís 
asturianos. Así o conde galega Hermene
gildo, que se subleva no ano 866 contra 
Alfonso Ill; o conde lugués Froilán Ber
rnudez; o conde Ordoño Diaz (no 951)· 
Oveco Diaz (1028) e un longo etc. ' 

• Diante deso os reis asturiano-leoneses no
rne aron un gobernador de sangue real 
píHU GaJkia e 'rean a ddade de Compos
t 'la . ' hea de privilexios para controlar 
d?. 11de cerca a it ua ció n. En. Compostela 
J t• ,cubnra ·e a tumba do apóstolo Santia
l!) 1• 1 Jmi <' 13 

• A partir do .ano 1350 ó 
civil de CasteJa co tríun 
de Trastámara a nob 
apoíara ó per_dedor Pedr 
para o seu canto veñen 
Os Sarmiento, Andrade 
Soto mayor, Lemas M~ 
novos. señores. co{neza 
explotación bruta] dos Ja 

• No ano 1429 -no que. 
suba da contribución
revolta lrmandiña na te 
(Pontedeume e as marisr 
pobo loitou fouce en 
persoaxes tan famosos e 
pero foi derrotado. 
. . 

• No ano 1455 o Papa ( 
mulga a vario.s nobles 
adicaban a contratar ma· 
roubaban, talaban e Jev 
labregos. As contribució 
máis duras. 

OL.LADA A HISTORI 
• Entre 1465 e 1469 ó-po 

as armas. Foi a segunda 
ña, unha revolta antisef 
xuntaron pequenos artes 
tes xunto con nobles nm 
Alfonso de Lanzós apoi« 
campesiñas. Os ~-andiíi 
a dominar Galicia e a 
nobles, destruirón practi 

· castelos. O último d, 
nobles co apoio da 'real 

· reprimido"s brutalmente. 

• Cos Reís Católicos vefü 
1480 Fe mando Acuña · 
chilla con plenos poderes 
un historiador de aquela 
Zurita expresou como ' 
ción del Reyno de Galicü 

• En 1483 a 1486 mata.i 
nobles galegos rebeldes ó 
Cela e o Conde Camiña . 
Galicrn que pasa a ser u1 
i:iovo estado. A partir de 
enchese de gobernadores 
de fora . O galego d ~ 1xa e 
~ r a ~e cJ m xe n1 e . 

• Galicia non tiña nin re¡ 
cortes españolas. Só en 
comprar ese dereito por 
dos. 



ó rematar a guerra 
mfo de Enrique II 
bleza galega que 
lro ten que largar e 
n xentes foráneas: 
:!, Moscoso, Ulloa, 
lonteirey son os 
:a unha etapa de 
!abregos. 

!_se produce unha 
· estala a primeira 
:erra dos Andrade 
;mas coruñesas). O 

man guiado por 
como Roí Xordo, 

Calixto lfI exco
s galegos que se 
atóns que de noite 
vahan escravos ós 
óns eran cada vez 

IA DE GALICIA 
obo voJve a co1ler .__ ... __ ._ _ _. 
a revolta lrmandi
!ñoria) na que se 
~ sáns e comercian-
Jn herdeiros como 
iados polas xentes 
iños que chegaron 
a facer fuxir ós 
ticamente tódolos 
derrotados polos 
lleza castelán . son 

ñen a · Galicia no 
L ·e García Chin
~ s para facer o .que 
la época chamado 
"doma y castra

ia". 

an ós derradeiros 
ós Reis: Pardo de 
1. Os Rei visitan 
mha provinl.'.ia do 
esta época CaliL'tn 
s e h1sp<is l u1'J1> " 
de 'e' ;1 h1¡..:11 ;v dii 

;!presentación nas 
n 1622 consigue 
r 150.000 duca-

• Xa polo ano 1700 o pobo comenza a 
reaccionar. En 1721 houbo unha revolta 
armada no Esf iño ( Ourense) contra os 
tributos. No 732 en Valcfeorras, que 
.volveu a revoltarse. no .1790. 

• Cando a guerra da independencia contra 
os franceses ( 1808) Galicia volve111 a 
organizarse en por si despois de moitos 
anos, con embaixadores, tributos e 
exército propio. 

• En 1846 hai un importante tevantamento 
militar en Gali<?ia dirixido polo coronel 
Solís da guarnición de Lugo, Faraldo. e 
outros. Buscaban cambiar o vello sistema· 
de privilexios para a nobleza e clero poi: 
un máis democrático. Querían tamén a 
defensa de Galicia e dos seus dereitos 
decían no seu manifesto: ''Galicia, 
convertida nunha verdadeira coloñia da 
Corte (real) vaise erguer da sua· humillat-· 
ción e abatemento". 

• En 1835, con Murguía -o home de Rosa
lía de Castro- e Brañas, fúndase o primei
ro partido rexionalista galego. 

• En 1907 créase o Movemento Agrarista 
que quería acabar· co caciquismo e darlle 
nova forma ó labrego, reclamando a 
supresión dos foros. Grupos agraristas 
foron Solidaridad .Gallega, Unión Campe
sina, e Acción Gallega este último dirixi
do polo cura axitador »asilio Alvarez, que 
ch.egou a xuntar nalgunha das suas falas a 
máis de 10.000 labregos. 

• En 1916 funda V ilar Ponte a primeira 
Irmandade da Fala .na Coruña, move
mento que logo se extende_u por toda 
Galicia. Na asamblea das Innandades de 
1918, deféndese a autonomía integral de 
Galicia. Nace o nacionalism? g~ego. 

• En 19 3 i · nace o Partido Galeguista. 
Xúntanse 22 org·anizacións. Os seus 
líderes: Bóveda, Castelao, Suarez Picallo, 
Otero Pedrayo. · 

• No ano 1936 apróbase o primeiro esta
tuto de autonomía de Galicia. 

......... 



"Sacrifico todo, absolutamente todo, mc)mo o 
rneu amor propio, en ben da rexeneración da miña 
Patria, da libertade de Galicia". 

ALFREDO BRAÑAS (1859-1900) 
(Declaracións francas ós rexionalistas de Ponte 11edra ll 

"Pobo que esquece e escarnece o seu idioma di 
ó resto do mundo que perdeu a sua d ignidade". 

MURGUIA (1833-1923) 
(Discurso inagural da Academia Galega) 

"Galegas, sede dignos dos vasos abós os lrman
diños que hai cinco séculas erguéronse en Galicia 
arelando rexerse por sí mesmos e non teren amos ... 
Arda nos vasos peitos o lume santo do amor das 
causas nobres e saia só dos vasos beizos o berro 
dos pobos grandes: "Libertad e ou morte". 

XOAN V. VIQUEIRA (1886-1924) 
(Do seu libro "E nsaios e Poes/as", 7 930. 

"ffen Galicia un idioma propio? ffen un terri
torio diferente? ffen unha vida económica pecu
liar? ffen hábitos reflexados nunha cultura pro
pia? Po is lago Gal icia é un ha nación, e polo tanto 
ningún antifeixista pode negarlle o dereito a auto
determinación". 

CASTELAO (1886-1950) 
(No libro "Sempre en Galiciq ") 

"A miña patria é Galicia. Amoa afervoadamente. Endexamáis a tricionaría aínda que me conce
desen séculas para vivir. Adóroa ata máis aló da miña marte. Se entende o tribunal que por este ~ 
amor entrañable debe serme aplicada a pena de marte, recibiréina coma un sacrificio máis por ela". ~ 

ALEXANDRE BOVEDA (1903-1936). Fusilado en 1937. 
(Palabras pronunciadas diante do tribunal militar que o xuzgóu e condenóu a marte). 

"O nacionalismo non pretende separar nada, senón artellar o dereito de cada pobo a súa propia 
identidade. Nós non separamos nada, en todo caso, sepárannos a nós cando nos discriminan. Se o 
meu idioma é o galega e amín dinme que o idioma españolé o castelán, autométicamente exclúen
mc da condición de español". 

X. M. BEIRAS 1936-) 
(Da entrevista aparecida en "Unha ducia de Galegas", 7977) 



tria Galega"· 
.ta escrito no xornal "A Nosa Terra" aló polo ano 1933. Estaba a falar do 25 de Xullo. 
ltria Galega. 

i:i celébrase dende o ano 1920 

piáis. xa o .25 de xullo do ano 1936 non 
e puido celebrar. O día 18 estalara a 

Guerra Civil. 
Volven anos difíciles. Galicia ten 

que agachar de novo bandeira, escudo, 
25 de xullo e mesmo o Estatuto que a 
capacit~ba para ter un goberno propio. 
Todo había resultar sospeitoso e as gai-
as houbo que revestilas coas cores da 
andeira española. 

Pasan así 32 longos anos. Moitos 
· alegos ·nacerán e medrarán sen ·saberen 
a festa Patria. Uns poucos homes resis-

ten e celebran ·cada ano a tradicional 
misa por Ro salía na lgrexa de Sto. Do
mingo de Bonaval . . Era o pouco permi
tido. 

Un novó agromar de esperanza 

No 1968 pequenos grupos políti
cos nacionalistas convocan. a unha Con
centración Nacional en Compostela. As 
agachadas, un feixe de militantes colo
can no paseo da Ferradura unha bandei
ra galega e unha pancarta que decía"Vi
va Galicia Ceibe e Socialista". 

Será a partir do ano 1975 cando 
os nacionalistas galegos, non sen atran
cos gubernativos, xa sen interrupción e 
ata o día de hoxe convovan a tódolos 
·galegos a celebrar o que se deu en cha-
mar o día da Patria Galega. 

******* 
Esta é ~scrita a ·grandes rasgos a 

historia donoso día. 
Coidamos bon, pois, que o vinte

cinco de xullo deste ano e dos que es
tán por vir, celebramos o Día da Patria 
Galega. Esa Patria que non é un invento 
de niguén, senón a historia longa e ben 
entretecida de toda e cada unha das vi
das dos mariñeiros, labregos, obreiros e 
traballadores de toda condición. 

. E cando estamos a falar de Patria; 
non peJ?.·samos no poder, no exército, 
nas armas, no racismo. Estamos a cavi
lar no respeto e devoción que nos mere
cen os que nos precederon e que ó tra-
. verso dos anos foron deixando ese xei
to de vivir, de falar, de sentir, de amis
tar... ese xeito que nunha· rúa calquera 
de calquera parte do mundo fai que di
gan de nós: ¡ese é galego, carallo! 

Xosé Lois Vila.r 



No n~mero anterior do Se~anario, .a p~x · na 
PA.JM'BOLAS . fo i impresa · ó revés. Pedirnos . perdón ~s 
lectores por este error de imprenta. Neste nGmero 
ofrecemos a Par&Dola no· seu xeito. E disimulare. 

O CAN DE-PALtEIRO ~A O_VELLA DE RNTRE AS VACAS 

Un can de palleiro e unha ove/la de entre as 
vacas, ambos da mesma casa, sempre se levaran · 
bastante ben, anque sen pasarse nas confianzas; 
hastra que alguen mf!teulle na cabeza ó can que 
os amos tiñan mais miramentos ca.a ove/la que 
con el. 

- Boa. proba, -decían/le-, é.que lle dan pan 
cocido. iDónde se. vfu tal, dar/le pan cocido a 
unha ove/la? 

O can, que por ser de palleiro era _dado a cre1 
en díxome díxomes e a/hurgadas, comenzou a 
envelenarse por dentro, e non o tentou o diaño 
a causa mellar que a levar á ove/la o xuzgado, 
baixo a falsa acusación de qµe lle camera un 
anaco de pan que lle pertenecía a el. 

Por catro cachelos con leite mercou ·ªcon: 
cencia dun gato esmaiolado e por UIJS anacos de 
morra.lla a dunha pega carniceira. E levounos a 
ambos e dous de testigos fa.Isas. 

A ove/la, en troques, non puido levar testigos 
de que non camera o pan do can. iComo había 

· leval.os, se ninguén a vira camelo? O sumo po
dería haber quen· testificase que, coñecéndoa, 
era presumible que non come.se o· que non- era 
dela; pero ante as firmezas con que atestiguaban 
o gato. e a pega~ iqué xuez tería en canta pre
suncións se mais fundamento ca unha non de
mostrada mala fe? 

O gato víraa desde detrás dunha silveira, a 
pega desde a. cana dunha cereixeira. A ningún 
dos dous os pillaran ·en perxurio nas preguntas. 
E o tribunal veu en r:ondenar e condenou á ove
/la a devolver o pan comido (non comido) a car
gar coas costas e a unha indemnización de bei-' 
ras de dous mil reás. 

Como a pobre non tiña de donde pagar, tivo 
que deixarse rapar ó renté. Acontecía"esto polo 
mes de nada/,· e así pasou a ovelliña o inverno 
·enteiro tremelicando de frío e sen poder dormí" 
como é debido pala vergoña de ter pasado polo 
xuzgado . . Mentres o· can roncaba tranquilo ó 
abeiro do palleiro e deitado sabor dunha bo 
pelica . . 

Os amos fixéronse ás once, por non verse en 
voltos en líos; que despois todas son. complica 
cións. A índa houbo quen puida ver aquel Nada 
parte de aquela lá inxustamente, pero legalmen 
te, trasquilada servindo de branda · molidl!, e1 
certo berce de certo Belén de certa casa de mo1 
ta sana. 

iSerá certo que todos somos inocentes me · 
tres que non se demostra o contrario? ·¿sera fa 
cil demostrar o contrario do contrario? Será .. 
ca tempo . . 
(E outra fábula mais, mais ou m~nosde ESO PO 



CA VILACIONS DUN MESTRE (2) 

A semán pasada rematabamos as nasas reflexións cun interrogante l Hai amaño para este pa
norama? Nós mesmos respostabamos á pregunta decindo "Eu coido que si". E ben, lcomo 
face-IO amaño? 

·Na escala non todo é bon. 
Cavilamos ron frecuen

cia · en como facer ".ese" 
negocio, como xuntar os · 
vecifíos para "aquel" oua-o 
traballo, ou · como. é que 
nos atenden tan mal no se
guro. Cavilamos e percura
mos algunha soludón. Non 
embargantes vemos ·o re-

traso dos fillos, o suspenso 
repetido, o desinterés que 
vai medrando no rapaz ... 
e nos conformamos dec;;in-

. do: "E que o rapaz non 
serve", ou -"non· 11e reina". 

· Pois non, hai hospitais 
maus que máis que curar 
matan, e non por eso deci
mos que o enfermo é de 
mala cura. Haberá que mi-

Xosé Lols 

llorar o hospital ou o saber 
dos médicos. Así mesmo, 
hai escolas malas que máis 
qt.ie ensinar incapacitan os 
rapaces. E non chega con 
d icir que o rapaz é de mala 
testa. Pode que .a escola ou 

· o saber dos profesores dei
xe moito que desexar. Hai, 
pois, que rachar con que 

"na escola todo vai ben"; 
·que as notas que trae o ra
paz para á casa son a pala
bra definitiva para saber o 
que o ra_paz pode dar·de si. 

A escola non é infalible. 
Hai aínda poucos anos, 

a régula de ouro de todo 
mestre era: ·"A letra con 
sangue entra". Hoxe nin-

guén afirmaría esto, o que 
é suficiente· para nos facer 
ver que tamén na . esoola 

· hai equivocacións e correG"
cións; que os mesmos mes
tres modifican os seus mo
dos. Hai que empezar a 
cambear esa act itude un 
pouco "pasmona" que tó
dolos pais adoptan d iante 
da educación dos seus fi r 
llos. Esa ment ira sempre 

·aceptada de que a escola e 
os seus mestres son infali-
beis. · ·-

Se imo-lo dentista e nos 
arrinca a moa que no n é, 
ou o médico ll e bota a cul
pa ó rin cando o t rastorno . 
ven· do estómago, queixá
monos e ped imos con ra
zón explicacións. Se o na
so fillo - repito- fracasa, 
ás ve.ces quedámonos con
fo rmes sen tan siquera pre
guntarmonos pola razón 
do que está a pasar.' lCan
tos son os pais que se ache
gan á escola a falar e pre
guntarlle ós profesores? 
lCantos son os que rema
tando o seu fillo ·o gradua
do non foron pola escota 
máis que a pagar o come-
dor? · 

Hai máis que decir, pe
ro vaiamos amodiño. Por 
hoxe abonda oon entender 
que mestres e escota non 
son sutitutos senon _axu~ 
dantes dos pais. E como 
tais han de ser cuestiona
dos e apoiados por eles. 

Xosé Lois 
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Foi.o d/a dous de xullo 
aló en San Sadurniño: 
dous milleiros de persoas 
tivemos un encontriño. 

E importante que renaza 
a nosa galeguidade: 
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C) P-l p.l que canten os nasos sons 
os nenos e a mocedade. o 
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Dita grupos musicais . 
de neniños e neniñas 
celebraron o concurso 
chamado CANTAREL!filA. 

oeste r ermoso concurso 
soiu convencido a xente 
que mentres os nenas canten 
Galicia será inmorrente. 

ll 
Os "contautores" SARAIBAS E como dixo Cunqueiro, ll 
argollaron este invento poeta das nasas· t(}rros: ~~ 
que resu/tou moi xeitoso: . cómpre que Galicio dure ll 

~~ quedou tododiós contento. a(nda máis, mil primaveras. ll 
~ u 
~ ' 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::d.> 

Hai un asturiano en Galicia 
a quen o noso idioma lle debe 
boa parte do pulo científico 
que o está levando adiante. 
Falo de don Constantino Gar
cía, catedrático en Santiago, 
que hai uns doce anos fundou 
o -Instituto da Lingua Galega, 
coñecido _coma o .ILG. N esé 
Instituto da Universidade 
compostelana trab.allan estu
dios<>s do noso idioma e, en
tre outras moitas cousas, an
dan a editar un atlas lingüísti
co de Galicia, é dicir, van pu
blicar varios tomos nos que 

sinalen cómo se fala en cada 
parte de Galicia e que pala
bras se empregan. 

Este será un paso' impor
tante para elaborar ·algo do 
que estamos necesitados: un 
diccionario normativo, que os 
que hai son bastante defieien
tes nalgúns aspectos. Así, co
mo xa fixeron a normativa da 
linguá, agora están a traballar, 
con nada menos ca trescentas 
mil palabras que levan reco
lleitas, o noso vocabulario ofi
cial. Isto, digo, entre outras 
moitas cousas das que agora 

non córnpre falar. · ' 
O que quería indicar aquí 

é que o profesor Constantino 
Garda veu publicando no 
xomal La Voz de Galicia un
ha P<"quena columna titulada 
"Recantos- da Iingua" . peque
nos anacos que conteñen b~s
tantes palabras e que consti
túen unha boa iniciación ó 
galego. Esta nosa ·sección "A 
fala é cámiño" é .unha ben 
humilde imitación dese sabio 
esforzo do que' xa ternos, por 
cincocentas ·pesetas, un libri
ño qqe podes ler con proveito. 
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