O FESTIVAL DE PARDIÑAS
Amigos irirnegos: Os qúe poidades non vos
perdades o festival de Pardiñas que· organizado
por Xermo_
los terá .lugar en Guitiriz o día _se~e
de agosto. De Xermolos xa falamos en lnm1a
(vede n. 71 ). Pero hai que volver a eles porque
posiblemente non haxa en Galicia outra asociación cultural que máis teña traballado estes últimos anos por achegar e axudar a crear a cultura
galega á xente popular. Froito dese traballo de
Xennolos é a nova edición da "Feira e·festa da
música e do arte" que como cada ano nos ofrecen o prirneiro dm.1Hngo de agosto. Sen rexeitar
a música de verbe·na; que tamén a hai, en Pardiñas atopamos moito máis: alí están a escultura,
a pintura, a fotograf ia, os dibuxos dos Concur-'
sos que a Asociación organiza ó longo do ano, e
que teñen unha importante resposta. Alí están
tamén a cerámica, os libros, os discos de Galicia.
E a música viva: cada ano se xuntan en Guitiriz
importantes grupos que están a facer a música
galega de hoxe. O conxunto ven · facilitar un
contacto .vivo e directo do pobo con importantes ceradores da sua cultura, todo nun ambiente
de festa, alegría e amistade ó que tanto contribuen as numerosisimas merendas que atopan no
parque de Pardiñas un magnífico espacio. Non é
de extrañar que a resposta vaia sendo cada ~o
máis numerosa. Algún periódico f alou o pasado
ano de dez mil visitantes á Feira e Festa de Xermolos. Cecais inzou algo os números pero pódenos dar idea do que un grupiño de xente entusiasta e con ganas de server ó seu pobo son ca;·
paces de facer. Se hoxe falamos deles aquí é para que poidamos ter un espello onde mirarnos á
hora de ver como pode ser unha festa popular e
galega. E para que en algures quede constancia
da enorme humanidade e entrega de Alfonso
Blanco Torrado animador constante de Xermolos.

O PARLAMENTO GALEGO o p:i .:: ~dc clia : ~
de xuño aprobou a Le í de No r maiiz a ~·i0 n Í!J1
güistica que entre outros ar tigas di . ·'() go !F·f:r1
é_ a Jingua.oficial de Galicia . Tódol us gule5 "'.~' ·
ñen o deber de conocelo e o de.reit o de u'lah.)''.
PERO O GOBERNADOR DE LUGO NON FA I
CASO, a pesar de que é nado en Ouren r , e :.mque non fose. O señor Juan Manuel Iglesia.:. (~ :)
PSOE, ven de mandarlle unha carta ó alcaldt·· :..; '·i
Caurel (tamén do PSOE) na que lle dj que as ·0 munícacións escritas ó goberno civil deberán tr
en español e non en galego como se ve que facía
o. señor alcalde. Se é cousa sua señor goberna dor , dimita por favor. Se é ·causa de Madrid digalles que xa pasamos abando polo funil ("embudo") e que queremos vivir.
OLLO CO LUME NO MONTE, porque non é só
a perda da madeira o destrago que fai. Tan irhportante ou máis é a perda da terra que vai facilitar para cando cheguen as chuvias e os ventas, que é o que se chama er9sión. Segundo
estudos feítos en Galicia, un ano despois de
ter ardido o monte pérdese entre 50 e 100 toneladas por cada hectare,a.
OS MEDICAMENTOS INUTI LES parecen ser
os que máis éxito teñen. Según unha reportaxe
publicada en La Voz de Galicia, dos 25 medicamentos máis recetados na provincia de Ponte~
vedra durante o mes de marzo, 10 deles "non
curan ningunha enfermedade nin serven para
nada", son menciñas "de compracencian, como
o máis recetado , a Hydergina . O que non di o
periódico é a quen compracen ises medicamentos : se ós laboratorios farmaceuticos , ós médicos que reciben valiosos "obsequis" dos labo·
ratorios , ou ós enfermos.
EN MENOS DE DOUS ANOS, durante o 1981
e o 198 2 e dende o veciño país de Honduras,
producíronse contra Nicaragua 154 in cursió ns
de ex -soldado s do dictador Somoza, agora "soldados" dos EEUU que é quen os paga e dirixe .

lONDE ESTA O TEU CORAZON?

Domingo 1~ do tempo ordinario

¿onde tés o teu corazón?
¿Para onde se vai diario o teu pensamento?
¿En que causas acouga a tua ilusión?
t EV ANXELIO SEGUNDO LUCAS (12,32-40)
¿os cartas?
¿A familia ?
Unha vez díxolle Xesús ós seus discípulos:
¿As moitas terras?
-Non teñas medo, meu rebañiño pequeno,
¿A comodidade, a diversión?
pois o vaso Pai complceuse en darvos o Reino.
¿o futuro dos teus fil/os?
Vendede os vosos bens e compartídeos xenerosa¿o trabal/o?
mente, facede bolsas que non se estraguen, un
¿o sindicato, a unión dos veciños?
tesauro ipago_table no ceo, onde o ladrón _non
Pensa:
pode chegar nin a traza o bota a perder. Pois on¿En que causas pos o teu corazón?
de
está o teu tesouro, alí estará o teu corazón.
Hai tesauros que enchen o peto,
Tende cinguida a cintura e as lámpadas acepero deixan va/eiro o corazón.
sas; sede coma os que agardan que volva o seu
Hai bolsas recubertas con fermosura,
amo das bodas,.para que, cando che~e e chame,
pero non gardan senón podredume. ..
lle poidan abrir. Ditosos os r,riados os que o amo
Hai bens que seme/lan seguros,
e están á man de ca/quera ladrón,
a~ope. a~ardand_o c!l~do chega. Ase~~ovos que se
de ca/quera vermiño ·estragodor.
cmgmra, se ponera a mesa e os servira un por un.
Sexa pola anoitecida, ou sexa pola alborada, se
Se pensas na vida,
os atopa así, ditosos eles. Entendedes ben: se o
na túo vida, _
dono da casa soubera a que hora vai chegar·o lB;verás moitos causas
que non se compran con cortos.
drón, non permitiría que lle asaltarar} a casa. Así
¿cales serán? ·
tamén: estarle vós preparados, porque á hora que
Pénsao.
menos o pensedes, virá o Fillo do Home.
Cose sempre son
A quen moito se lle dá, moito se lle esixirá; e
as máis importantes para a felicidode.
a quen moito se lle confía, moito se lle pedirá.
Os bens da vida,
os cartas, as terras, os pisos, ...
_son bós,
con eles cons/guense moitos causas boas.
Estes bens consiguen o seu fin
cando serven e non dominan á xente.
O sino/ de que non nos dominan
·
é que esteamos dispostos a compartí/os.
Deus ofréceche de balde
o ti que es pequeno,
e formas parte dun pobo pequeno,
o regalo do Reino,
.
Deus ofréceche os seus bens,
esparexidos pota terra na que vives,
sementados nos corazóns da xente.
Só cómpre que andes alerta, ·
coa cintura cinguido e as lámpadas acesas,
porápoderes ver no rebumbio e na escuridade
o camiño dos tesauros inagotables.
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"O PATRIARCA·" -ESPERAI

Desde o día 2 ·de xufio, 70 xóvenes de distintos países participan en Masma, pe
droga. Son mozos e mozas·, algúns cos seus filliños, con procedencia e ideas moi disp~
como persoas. Eses xóvenes italiáns, franceses, belgas ou españois que conviven no 1
pazo que. fora en tempos lugar de veraneo dos bispos de Mondoñedo. Segundo Fernár
-é q uen atende a lrimia na visita que fixemos a Masma.
lrimia.Segundo, fálanos da Asociación O Patriarca lque é?
Segundo - E unha asociación internacional de recuperación
das toxicomanías .. Chamárnoslle así os que formamos parte
dela, por .mor de · Lucién Egelmayer, un francés extraordinario
que ós seus 76 anos sigue sendo o principal animador da Asociación. Ven funcionando dende hai 12 anos. Hoxe están vlvindo 2 .000 persoas nos 50 centros que a Asociación tén abertos
en Italia, Francia, Suiza, Bélxica e f:spaña ( 19, deles dous en
Galicia). Antes de fin de ano esperamos abrir outros cinco. A
deroanda é tremenda: somente en Barcelona hai 6.000 persoas
que t'eñen solicitado a entrada, e 2.000 en Valencia ...
lrimia -

lA que se debe tanto éxito? lPor que tanta
esperanza· posta en vós?
Segundo · Eu coido que se debe a que hoxe por hoxe somos
a esperanza contra a droga.
lrimia -

lNon sería millor dicir que sodes unha esperanza
xunto a outras? lNon é moito dicir que a vosa asociación é a esperanza como se non houbese máis?
Segundo - Por desgracia é así: que máis quixéramos nós que
houbese moitas, pero polo de agora som·e nte O Patriarca é
efectiva. Os toxicómanos ("dependentes da droga") que se integran no Patriarca curan no 85 por cen dos casos. En cambio
polos medios convencionais con tratamento a base de asistencia médico-psiquiátrica e medica1nentos só está curando o dous
por cento.
lrimia -

l°Por que ese éxito? lCal é o segredo do voso trata- ·
mento?
Segundo - Non é ningún medicamento senon a posibilidade
de que o toxicómano atope entre nós un alento para vivir máis
importante ca droga. A maioría dos que dependen de drogas
chegan a esa situación por falla de alicientes na vida. No Patriarca tentamos que recuperen e desenvolvan os valores humanos de amistade, .traballo e comprensión: eles serán as millores
armas contra a droga.
lrimia lContades con personal especializado?
Segundo - O noso persoal é a propia comunidade, o mesmo
que foi toxicómano, porque para nós desde o intre que entra
na casa xa é ex-toxicómano, xa non depende das drogas. Coi-

damos que ninguén pode com1
perso.a atrapada na droga que o
situación. Por iso tódolos merr
· extoxicómanos, agás Lucien E!
campqs de concentración naz
para comprender as situacións l

lrimia lComo organizades
segundo - Case sempre os pri
fanse nalgunha das liosas casas
que xa entendes que para nós
atopa o fundamental da nosa t
continuada e sen condicións. C
hai sempre algún comp.a ñeiro
falarlle, escoitalo, animalo ... e
enteiramente dispostos a servil
recuperación: se cómpre, como
sear con él á hora que sexa, se
15 kilómetros para acougar a·s
e rendirse coa camiñata co fin
humana con tisanas, baños qm
tade e comprensión, e a ocup
·segredo donoso éxito.

NZA CONTRA ·A· DROGA

:rto de Mondoñedo, mmha extraordinaria experiencia de loila contra a dependern ·i.:: ;¡,í
lfes pero coincidentes en axudarse a superar unha depend~ncia que os estaba ac3band d
>azo do Bon Aire, forman parte da Asociación O Patriarca actual dona en usufrudo do
idez, 25 anos, natural de Lugo e afincado en Barcelona, un dos.responsables do Centro

prender e axudar millor a -unha
utro que pasase pola sua mesma
ibros da nosa asociación somos
~elmayer a quen o seu paso por
is, dotou de gran sensibilidade
rnmanas máis penosas.

a recuperación do toxicómano?
imeiros días de desintoxicación
alonxadas do ambiente habitual
é máis ben perxudicial. Na casa
erapia que é a atención humana
>s primeiro·s dez ou quince días
pendente del para acompañalo,
de noite vélano dous que están
· ó compañeiro que inicia a sua
moitas veces acontece, saen pacadra ás duas da ·mañá 5, 10, ou
ua ansiedade pola falla de droga
de poder dormir. Esa atención
mtes, masaxes, o clima de amisación son as nosas menciñas, o

1

o

lrimia.
¿Que tempo precisades p~ra acadar éxito?
Segundo · Como podes ·comprender dependerá de cada persoa pero se hai que apuntar un tempo para dar unha idea digamos que un ano.
lrimia ·

Antes falaches de que a base do voso éxito era a
atención humana, a amistade, o traballo e a comprensión. Eses valores non sempre é doado atopalos pola vida lnon sufrirán un choque moi brusco
os que un ha vez recuperados se atopen coa dureza
. da vida normal?
Segundo - Para axudar a esa volta á vida da socied.ade ternos
15 apartamentos. Pero coido que o principal é a forza interior:
se un atopa uns valores dentro de si mesmo, non 1erá moitas
CO\.lsas que temer.

lComo vos amañades económicamente? lA economía é o principal atranco . para que non poidades
atender ós miles que esperan?
Segundo - En principio todo o. mundo que pode cotiza unhas
35.000 pts. ó mes que acostuma aportar a familia. Pero son
moitos e non unha minoría os que nas nosas casas non pagan
porque non poden. O problema económico é relativo: moitas
das familias que solicitaron a nosa axuda estarían dispostas a
aportar cantidades importantes de diñeiro·,.pero co diñeiro non
solucionaríamos o problema de persoal experirilentado e recuperado para responsabilizarse das casas que cómpre abrir.
lrimia ·

Irimia ten que despedirse e vaíse coa impresión de que no antigo Pazo
de Masma estase a vivir a fraternidade dos priineiros cristiáns, ese soño
de sempre da humanidade. Dannos un enderezo por se alguén quere poñerse en -contacto con eles, que pode ser a propia comunidade de Masma, Moncioñedo (Lugo) ou o centro coordinador de O Patriarca: C/ Villarroel 81, lo. Barcelona. Cando Hes comentamos o de que parecen os
primeiros cristiáns dinnos que moi ben, pero que eles non son ningunha
asociación r~líxiosa, humana si.nxelamente. Tamén nos din que están recibindo µn apoio importante da Asociación lucense de axuda ó toxicómano, e que a Diputación provincial aportou tres millóns de pesetas para librar a cas·a dalgunha carga, e que lles parece moi mal, intolerable,
que se che~ue a legalizar a venta da droga.
c!<:ase tan intolerable amigo Segundo como a Mafia que sementa a droga
e o paro inhumano que lle da terra para cjue medre na nosa mocedade?.

O PIÑEIRO E O CARBALLO
Anque non o creades, pouco hai que á beira dun rego escoitei esta conver8a
entre u.n piñeiro "insignis" e un carballo "do país":
- Achégate ·máis pra aló,,
ou desaparece, que non me
deias estirar as raíces e vou
pi.Llar un reumatismo por culparda túa sombra sempre hú-

a..
O -carballo respondeu:
- Non te fagas tan delicado, .-apaz, que si alguén ten
que apartarse ese serías tí.
Non . esquenzas que, coma
quen dice, es de onte.
Seguiu o piñeiro moi resolto:
Tes razón que eu son de
onte e ti de sempre, pra túa
vergonza; porque; sendo eu
de onte xa arrumbo tanto coma ti. Debíches medrar desvitaminado e sofr~s raquitismo.
Respondeu o carballo:
- Non ·esquenzas que as
tousas non se deben · medir
polo tamaño, senón pola calidade. Pola calidade de dentro máis que pola de fora.
:-- Se queres que nos midamos pola calidade -respondeu o pino- abóndeche saber
que eu teño o diploma de in-

uu

signe.
Entón o carballo un chjsco
retranqueiro dixo:
- Si'; pero tamén sería
ben que dixeses canto gastaches en recomendacións pra
conseguilo.
O que se cotiza -dixo o
piñeiro- é o que se pode lu- .
cir. ¿oe que podes ti presumir?.
- Eu non presumo -falou
con moito aplomo o carballo- porque presu.mir é unha
mane ira de engañar máis ou
menos. Eu teño alma, que no
meu caso chámase cerne. Eu
teño unha nacionalidade, son
-<festa terra desde os celtas a
quen ti non conociches.
O pino moi seguro replicou:
Por ese. cam iño non sigas que non ten saída. Eu son
de todo.o mundo e hoxe iso é
o que campea, o universalismo.
- Ser de todo o mundo
-respondeu o carballo- é ser
de ningures. O teu Documen.to de ldentidade sempre terá ·
óp
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unha raía sin cubrir, a mesma
qu·e o meu tén cuberta con
"celta-galego".
Ergueu a voz o pino.
- Vouche tapar a boca
dunha-vez pra sempre. Báixate á realia~de e fíxate no que
conta, a .rentabilidade, a utilidade por en riba da dignidade. Os dez anos dou puntóns
e ós vinte son madeirable. ¿E
ti?.
lnterrumpiu o carballo.
- Eu non. Eu non dou
puntóns; porque iso é hoxe e
non é mañá. Eu dou traves .
prás casas, chedas prós carros,
travesas prás vías do tren,
cousas moi serias prás qu~
non sirve un·· rapaz: Hai que··
ter persoalidade e esa ~ingun
ha arbore a consigue en dez
nin en vinte anos~ Ademais os
negocios · feítos ~ presa prós
que ti te prestas, teñen feito
verquer moito sangue pola falla de escrúpulo que os acompañan.

(Do libro, Parábolas Chairegas, de X. M: Carbal/o).
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. RAFAEL DIESTE, en "NOVA GALIZA", BOLETIN QUINCENAL
DOS ESCRITORES GALEGOS ANTIFEIXISTAS.
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Nas nosas praias galegas
saen as lanchas voando
por culpa de e/as fuxiren,
xa que levan contrabando.

A corrupción chega a tanto
que dobra os mesmos fus/s:
o diñeiro dobregouvos
a algúns gordas civ/s.

Haivos algún pe/xe gordo
que negocfa co tab<;1co;
por máis que teña '.'Mercedes"
non deixa de ser· un caco.

Anda por medio" o asunto
da po//tica, é certo:
coa dereita o contrabando
v1a o ceo ben aberto.

1

Disque neste asunto porco
trafican, por carambolas,
co pretexto do tabaco,
na droga e nas pistolas.

As esquerdas teñen algo
máis de po/(tica honrada:
poñen ós contrabandistas
·entre a parede e a espada.
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AFAL/1 é CAMl#D
VI ROMllXEDECRENTESGl/LEGOS
"O MINO .NON SEPARA"

Sábado, 10
de Setembro

····-··

NO MONTE ALOIA {Tui)

Organiza a ASOCIACION IRIMIA

