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A TV ¿UNHA -··
CAIXA TONTA?

As lrmandades da Fala
(Nas páxinas centrais)

SUPLEMENTO ESPECIAL:
non abandonemos
a Nicaragua

O INVERNO, TEMPO DE VIDA

------

Case sen que nos decatásemos, chegou
o inverno para toda Galicia. E co inverno
chegou tamén algo ele paralización para a
actividade do campo. Co sistema de traballo que hoxe temos en case tódalas aldeas de Galicia, a chegada do inverno reduce a actividade a termar da mantenza
do gado.
Con todo, entre nós, os galegos do
campo, o inverno non é un tempo morto. Xa de vello a convivencia vecifial medraba no inverno entre outras cousas con
o a 'ión da matanza dos cochos e coas
partidas de cartas acompañadas de conto e cantares.
Despois veu a TV e con ela, ó tempo
que apareceu algo de distración e un
chisquiíío de cultura, apareceu tamén a
destrución en grande medida de moita
boa conviencia entre viciños.
As noites de inverno dan para todo.
Desde estas páxinas IRIMIA invita ós
seus lectores a ler algo máis, anque nos
coste ó primeiro; invítavos a participar
nas xuntas de Asociacións de Viciños, de
Comunidades de Montes, ou en calquera
outras xuntas que se vaian facendo nas
parroquias coa finalidade de abrirnos os
ollos e facernos avanzar.
Desa maneira nós, coma os nosos maiores, faremos <lo inverno un tempo especialmente bon para a vida dos pobos de
Galicia. Medraremos nós.

OS GASTOS DE DEFENSA seguen medrando
non só nos Presupostos de España senón tamén
de tódolos estados. Os Estados Unidos, pasmádevos, queren gastar no próximo ano douscentos cincoenta mil millóns de dólares. Co que
costa un tanque (cincocentos mil dólares), podíamos mercar o necesario para cincocentas clases de trinta nenos das nosas aldeas . Co precio
dun reactor de caza montaríamos coarenta mil
farmacias rurais ...
A FLOTA PESQUEIRA segue pendencio de
portugueses e países comunitarios. Hai que ter
en conta que, a excepción de Italia, Galicia ten
máis pesq ueiros que calq u era país do Mercado
Común. As rexións da Europa Azul máis vitais
para nós son o Gran Sol, a costa francesa e o
occidente irlandés, amén de Portugal.
DOUS ANOS DESPOIS de estar ó frente da Administración, o goberno galego plantexóu no
Parlamento de Fonseca, a primeira lei pro agro :
a do artellamento do mundo rural; virán despois
as cámaras agrarias e concentración parcelaria.
Iso que a Consellería de Agricultura e Pesca é a
que tén máis presuposto, despois de Ensino. ·
De BALON DE OSIXENO para a nosa cultura,
podemos calificar o nomeamento de Lois Alvarez Pousa coma Director Xeral de Cultura e Ramón Piñeiro coma Presidente do Consello de
Cultura Galega. Dous homes que sofriron a represión cultural de hai anos.
CLIENTELISMO POLITICO é como os entendidos chaman ó caciquismo. E a forma de practicalo polos gobernantes que caciquean, é dar
cartos que son de todos e para todos somente
ós que lles deron o voto. C. G. ven de denunciar a Alianza Popular de Lugo, que manda na
Diputación, xa que con 125 millóns da chamada Acción Comunitaria deciáíu favorecer ós
municipios onde se voto u A. P.

**********

COPLAS DE CEGO POR GALICIA
AGARDAi\IDO A NOSA HORA
Quera cantarvos, amigos,
dándolle a 11oz ó meu pobo,
estes cantares de cego,
mistura de festa e loito.
Nós cantaremos contigo
os cantares do teu pobo,
somos sorriso prá festa,
somos bágoas pró loito.
Galicia, onde vivimos,
é unha terra fermosa,
chea de montes e i•ales
da maneira máis xeitosa.
Verde coa auga da terra,
verde coa auga do ceo,
terras, mares, arboredas
dan os froitos do seu seo.
Mao con mao e pedra a pedra,
golpe por baixo e por riba,
os i•ellos deLrnron 11 ela
a lo ita de cada día.
Tanto terra e tanto esforzo.
tanto don e tanta loifa
non callaron e111poriso
mm pobo .feliz, sen coitas.
Nunca poide111os d icir
con l'erdade a nosa /J Í.\:!Oria.
nunca poidemos .falar
na nasa fa/a ('011 /Jo11ra.

Domingo primeiro
de Advento
A CHEGADA DO FILLO DO HOME

Coma nos tempos de Noé, así pasará cando veña o Fillo do Home. Antes do diluvio comían, bebían e casaban deica o día que Noé entrou na arca;
e de nada se decataron ata que veu o diluvio, e os
tragou a todos. O mesmo pasará cando veña o Fillo do Home. Entón estarán dous homes no agro;
levarán a un e deixarán ó outro. Estarán dúas mulleres moendo no moíño, levarán a unha e deixarán a outra.
Vixiade, pois, porque nada sabedes do día no
que virá o vaso Señor. Entendédeo ben : se so upese o dono da casa a que hora vai chegar o ladrón,
estaría ó axexo e non permitiría que lle asaltaran a
casa. Así tamén: estade vós preparados, porque á
hará que menos o pensedes, virá o Fillo do Home.
(Mateo 24, 37-44)
Mao con rnao, co ma os nzaiores,
¡Jedra a pedriiia pra adianre.
jacendo unión os pequenos
poderemos cos máis ~rondes.

On1e seiiores fcudais.
lwxe o capitai ma!diin,
a !grexa sempre con ef('S,
f'ixeron de nós cauti1·os.
Moitos dos nasos ji1xiron
buscando en !erras.a/leas
honra e pan<.'ii'io abondoso
que en Galicia se /les nega.
Os que en Gali('ia iifrirnos
repartimos os esfor~os
al¡;z.íns por serl'ir ós ricos,
01.aros por loitar ca pobo.
¿Cando viró a nasa hora '!
¿Quen será quen nos redima !
¿C'omo tirar as cadeas
e quitar xugos de enriba ?

ESTA TERRA E NOSA

Aproba Deus tanto esfvrzo,
que sempre o naso Señor
estivo cabo dos pobres
aportando o seu suor.

-

m:

- IMOS FACENDO MEM
Desde IRIMIA ademais de informar ó lector e de axudar a formar unha o pin·
como pobo case esquencemos. Non é de hoxe o convencemento de que Galicia é
ción. Non é de hoxe a loita por un goberno galego con poder, nin a reivindicación
nazada. Moitos esforzos nos precederon, un deles, moi importante o das lrmandade

Vitar Ponte e o nacionalismo das lrmandades
Cando no ano 1916 se funda na Coruña a primeira lrmandad e da Fala a iniciativa do gran patriota galego Antón Vilar
Ponte, vivían aínda algúns dos animadores do rexurdir galego
do século pasado, como Murguía, pero a forza galeguista fora
esmorecendo. Vilar Ponte, natural de Viveiro, farmacéutico en
Foz, escritor, periodista, emigrante en Cuba, desque regresou á
Coruña no 1912, viña publicando na prensa artigos frecuentes
reclamando un programa de actuación galeguista. Editou un
librillo co seu pensamento: Nacionalimo Galego: a nosa
afirmación rexional, poñendo as bases da corrente nacionalista
galega deste século. No 1916, como xa dixemos, con outros
trinta galeguistas, entre eles Luis Porteiro, catedrático da Universidade de Compostela, funda a lrmandade da Fala da
Coruña: era o día 18 de maio.

As lrmandades da Fala medran por Galicia
Somente dez días despois da fundación da Irmandade
coruñesa, nace a de Santiago de Compostela animada por Lois
Porteiro Garea e cos mesmos obxectivos da de Coruña. Porteiro que morreu moi novo, tivo unha importante influencia,
xunto con Vilar Ponte e Xoán Vicente Viqueira no labor das
primeiras lrmandades da Fala postas a traballar para "recrear a
patria galega" en palabras collidas de Vilar Ponte.
O mesmo ano 1916 xa se crearon outras lrmandades en
Monforte, Ou_rense, Pontevedra e Villalba. No 1917 naceron as
de Ferrol, Vigo, Mondoñedo, Melide e Baralla. O ano 1922
había 28 Irmandades espalladas por toda Galicia na que
colaboraban os máis activos e valiosos galeguistas como Ramón
Cabanillas, Antón Lousada Diéguez mestre de moitos galeguistas, Lois Peña Novo, importante economista, Xaime
Quintanilla, Vicente Risco, Castelao, Ramón Otero Pedrayo e
moitos outros, que se puxeron a traballar por afirmar a persoalidade de Galicia no cultural, no idiomático e no político,
desenvolvendo unha actividade claramente nacionalista.

O labor cultural das lrmandades da Fala
Organizaron cursos de lingua galega, conferencias sobre
historia, literatura ou arte de Galicia, exposicións, xogos florais

(concurso-festa literario).
Terra que saiu totahnen
semanahnente outras qui
circunstancias, pero sen ·
continuando despois no
lrmandades crearon edito
Céltiga ou revistas como
Estudos Galegos. As Irm
único idioma das súas act

Su¡J/emento NO 4 do Semanario " IR IMIA''

A prensa e a T.V. dos países occiúentais, os oólares e os barcos dos EE. UU. estanse a volver contra Nicaragua. De súiJeto aquel país convírtese nun "niño de
corrupción e tiranía" que hai que cornbater. A hipocresía e a calumnia consiguen ocultar os auténticos basureiros : Sudáfrica, Turquía, Chile, Filipinas ....
facendo do mal un ben e do ben un mal.
1 é que NICARAGUA é un exeú1plo perigoso.
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Xoves 4 de agosto de 1983.
Queridos amigos todos:
............ esta é a viaxe que veií.o de facer con 19 rapaces de mais de 20 anos,
todos Sandinistas, algúns do partido, todos cristiáns convencidos.
Formabamos unha brigada ideolóxica relixiosa .
........ ... .En termos tradicionais ser{a un grupo que marcha ó campo para
dar unha misión. Pomos ó Departamento de Río San Juan, ó sul de
NICARAGUA. Un departamento superprobe, combatido palas bandas do
traidor Edén . .Un departamento que tivo a mala sorte de ter un sacerdote
como o P. Timoteo Merino. Quizaves ben intencionado, pero que non
comprendeu nada a NICARAGUA nin o proceso do pobo.
Os labregos deste departamento vivían espallados en pobres casiñas,
sen médico, escala, sen case que nada. Por eso o Frente Sandinista tivo
desde o .comenzo a idea de reaxuntalos a carón dos medios de
c munica'Ción. Era un plan a longo prazo. Pero axiña veu Edén atacando,
ecuestrando, amenazando, matando ... e de un día para outro o Frente
Sandinista tivo que realizalo todo.
.
!amos vivir como os labregos, axudarlles a erguer as súas casas
definitivas, a predicar unha relixión máis comprometida.
Pola mañá, despois de durmir no chan ou en "hamacas", unha media
hora de oración coa biblia. Moi logo o almorzo, arroz e fabas e a traballar
toda a mañá carregando enriba do lombo os troncos. Para xantar, máis
arroz e fabas ....
Estes irmáns labregos sofren como tódolos desarraigados das súas
terras. Pero teiien centro de saúde, teñen xa 6 mestres, ata para os adultos.
Noite e d{a hai un batallón de mozos de Managua con fusls para os
defender. Neste mes terán as súas casas e no que ven daránselles novas
terras. Eu preguntaría en que país do mundo se coidar{a asz' a uns
labregos. E todo esto sen facelos dependentes, sen lles regalar nada.
Porque eles son os que teñen que facer todo.
Cando ternos barada unha flota ianqui frente ás costas de
NICARAGUA con máis de 16.000 marines dispostos a invadirnos, nós,
esta pequena nación onde algo novo está medrando, seguimos adiante.
"Agora podemos facer todo porque somos libres" dz'xonos un campesiño
ó despedirse.
.
Esta vida en NICARAGUA é heroica, grande, única hoxc no mundo.
¿Non lles parece que anque un obispo sen visión da realidade me
quite as licencias é grande ser sacerdote nesta NICARAGUA LIBRE?. '
Unha grande aperta. De irmán a irmán que é o meirande que existe.
PACO
vi
Nota: Podese reproducir citando a procedencia.
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ión, pretendemos ir facendo memoria da nósa historia para ir recobrando o ser galego que·
un pobo de seu, que a Constitución Española chama "nacionalidade" e outros moitos naClunha autonomía integra, ou a defensa da lingua galega que leva demasiados séculos ames da Fala das que falamos hoxe en Irimia.
ou políticas, conseguindo para o galega un desenvolvemento
que non tivera desde os séculos XIII-XN.

O labor político das lrmandades

~·

As Irmandades non só cuidaron o cultural: desde O · co
menzo traballaron tamén políticamente, pretendendo nom só
unha política descentralizadora e autonomista como a que
reclamara. polos anos 1889-1892 o político Alfredo Brañas,
senon indo máis á raiz, a organización de España como estado
federal con "autonomía integra da Nazón Galega" como
proclama a Asamblea Nacionalista de Lugo (asamblea das
Irmandades) no ano 1918. A autonomía que pretendían as
lrmandades por aquela época era máis amplia en competencias
que as que recoñece o Estatuto actual. Eles estaban convencidos de que sen un sostén político e económico, a cultura
galega acabaría por esmorecer.
Coa dictadura de Primo de Rivera, entre 1924 -e 1929 as
lrmandades sofren represión e censura, subsistindo con difi
cultades e non podendo desenvolver actividades políticas. A
partir de 1930 volve a reorganizar a actividade política_ e así
no ano 19 31 Castelao por Pontevedra e Otero Pedrayo por
Ourense saen elexidos diputados nas Cortes que habían facer a
Constitución da República. A finais de 1931 fúndase en
Pontevedra o Partido Galeguista, integrándose nel tódalas
lrmandades da Fala.

Pensamento das lrmandades

' ndaron periódicos como A Nosa
e escrito en Galego unhas veces
enal ou mensualmente, según as
t rrupción, desde 1916 ata 1936,
e · ·o de América. Membros das
de libros galegos como Nós e
ós e Arquivos de Seminario de
dades tiñan a lingua galega como
ºdades, fosen literarias, científicas

Como pequena mostra do pensamento das lrmandades
reproducimos unhas palabras de Vicente Risco, que foi un dos
seus principais inspiradores:
" " Un pobo para ter dereito a algo, ten que emprincipiar
por ser o que é, e por querer ser o que é. Se Galicia deixa de
ser galega, perde ipso facto (por ese mesmo feíto) tódolos seus
dereitos de pobo: xa non terá dereito nin á prosperidade
económica, nin á autonomía, nin á cultura.
Se os galegos, abandonan a súa f ala, os seus costumes, as
nocións e supostos fundamentos da súa cultura propia, perderán o dereito a gobernaren a súa casa e aínda os seus dereitos
de homes, pois co abandono daquelas couSa.s demostran a súa
vontade de seren escravos" ".

A TRISTE HISTORIA DUN BURRIÑO OUE OUIXO ESTUDAR PARA CABALO (IV)

- Un código só de direccións proibidas -

A pesares das boas notas dos primeiros
cursos, a historia do burriño rematou mal.
Rematou moi mal. Non deu feito carreira.
Sinto facerche esta xogada, amigo lector, :
agora que ti tamén estarías disposto a axudarlle pero eu non teño toda a culpa.
Da facultade informaron que o seu fracaso escolar tora debido a que se deixara engaiolar prematuramente por unha burriña
encantadora de dazasete anos e arredara os
libros a unha banda: Et.1 sei que non foi por
iso. Sei que foi porque as prazas non chegaban nin a medio para os fil los do "cuerpo" ~ J;.
e tamén porque o pai tiña o noventa pm cen r
de razón no referente á desigualdade de o- •
portunidades; que o ambiente oo. que un se ·
cría axuda ou · impide que a intelixencia desperte con forza.
O burriño pai non era torpe e, se na sua
mocedade contara con medios, ninguén lle
estafaría, como eu lle estafara, os mellares
anos da súa vida por catro cartas.
Esta historia rematou mal, por iso é triste.
O pobre pai morreu prematuramente, raxado
o corazón pola desilusión de non ver convertido en realidade o soño que tamén nel fora
tomando carpo, de ver convertido a un seu
tillo en todo un señor don cabalo.
O burriño nunca xamais se deixou ver por
eiquí, cecais pola vergoña de ter decepcionado a tódolos que o tratabamos.
Contoume un veciño meu que o vira unha

vez aló por Sevilla; pero o burriño fixo coma
que non coñecía a este meu veciño, e iso que
estaba moi galano con prumas e campaíñas
no pes.cazo.
Polo visto en Sevilla, segundo me contaron, está preceptuado palas "Ordenanzas
Municipales" vestir o día enteiro de gala os
que teñen que pasear ós señores turistas palas rúas. E ~laro, como o burriño, anque non
chegou a facer carreira, rematara o bacharelato, adeprendeu moi ben o código das circulacións. Sabor de todo o que endexamais
esquencerá son as direccións proibidas.
X. M. Carballo

A TV . ¿UNHA CAIXA TONTA?
A televisión metéusenos na casa, na vida. E
ternos que convivir con ela. Antes xa fara a
radio e un chisquiño a prensa diaria. Pero non
nos condicionaba tanto; a tele inflúenos máis,
moito máis. lComo tratar a "Doña Tele"?.
lComo aprov~itar este invento sen que nos
"coma o coco~'?
1-

que lle deben interesar a algúns señor~ da
capital. Os vellos da miña aldea, referíndose ó xornal, comentan:
-O diario di o que lle poñen, xa se sabe.
Pois algo así tamén a tele. Xa se entende.
Neses casos hai que saber apaga-lo aparato.
E noutros. Non digamos se chega unha persoa de visita ...

Cómpre vela:
3-

Hai quen por "pasar", mesmo pasa completamente do televisor.
- E unha "caixa tonta", din, que só serve
para perde-lo tempo-.
Pois non; eu coido que non. Se pode, convén
empregar algún tempo nisto. Faise necesario
para ter unha vision do mundo de hoxe, saber un chisco de qué vai a cousa, coñece-las
persoas que nos manexan e o mundo que nos
arrodea, desde o último golpe de Estado ata
.o deterxente que lava con "brancura luminosa". Non se entende hoxe o mundo sen iso .
Pero ...

2-

Hai que saber apagala

O botón que encende, tamén apaga. Hai xente que desde que encende o invento, non o
sabe apagar e ten que esperar a que lle avisen
co sinal desde Madrid. Claro, estamos tan
acostumados ...
P~is tampouco, E verdade que fai perder
bastante tempo con programas inútiles e
cousas que ás veces son ~·contos da feira"

Que non che "coma o coco"

Pero o máis importante paréceme que non
nos deixemos manexar e influir demasiado
polo que desde a pantalla nos din.
- Non te deixes "come-lo coco", din os
meus alumnos.
Oí-lo que din e ve-lo que poñen, pero pensa-la cousa por nós mesmos. e ver ata que punto terá razón ou non; valerá ou non valerá a
pena, será tanto como din. Non se trata de
ser desconfiados, trátase de ter ideas e criterios propios sobre as persoas e os acontecementos. Debemos ser capaces de escoitar tódalas opinións, as que van ben coa nosa forma de pensar e as outras, o si e o non, as distintas opinións e os diferentes puntos de
vista; non quedar só coa opinión dunha parte. E despois de sopesa-las razóns, opinar en
por nós. De seguro que diante de moitas
opinións salvadoras e de tantos productos
maravillosos non nos irá mal aplica-lo bo
senso do petrucio galega cando di:
Ben, pero xa veremos ...
Antón Miramontes
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Acabáronse as vendimas
e veñen as esfolladas
para comer coas mozas
catro castañas asadas.

Chega a festa do magosto
por tempos de San Martiño:
as mozas asan castañas
e os mozos traen o viña.

Velaqui unha cantiga
que agora mesmo eu /embro,
para remates de outubro
e medio mes de setembro.

Div/rtese a mocedade,
merendan e bailan xuntos,
que son datas moi galegas
as de Santos e Difuntos.

A esfol/ada xa pasou
e o millo quedou sen fo lla,
o viña foi vendimado
e agora quenta e "molla".

Mentres agardan os pregos
ánimas do purgatorio
debulla-a ve/la o rosario
desde o seu reclinatorio.
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rALA ¡: CdlilinO
Vai de alterne
Se ti sobes é porque podes
subir ("rubir" é outra cousa,
xa que significa agatuñar ou
agavear), porque eu sei de
quen non pode tusir e tose seguido e mesmo para durmir
tén atrancos porque dormen
mal os que por culpa do tabaco cospen a miúdo; e, xa se
sabe, cuspir non é hixiénico.
Fuxe, pois, das causas que
che fan dano e, se foxes delas,
hache servir e se non sentes
necesidade de ter saúde, non
che serven os meus consellos,
que nisto os médicos non
menten. Ademais, nin che
-loce a túa fermosa voz, que
roxe coma a dun cabuxo e

xorde coma dunha furna e o
que te escoita tamén sofre e
sacóde-la súa sensibilidade.
Velaquí uns exemplos de
alternancia vocálica, cuestión
da que xa falamos nos números 98 e 99 <leste noso semanario. Consiste ela en que no
paradigma ou esquema do
presente de indicativo alternan dúas vocais diferentes
(ben seguro que che acorda
que no galego ternos 7 vocais;
e, se non, acude ó número
100 do semanario, que quen
acode a tempo, chega: e ben
ves que no imperativo dise
coma no infinitivo: cuspe,
fuxe, durme, etc, sen que ha-

xa alternancia).
Por exemplo, se ti dis: "eu
collo", ben te decatas de que
ese o primeiro é pechado,
cousa que comprobarás se o
comparas con "ti colles" ou
"el colle", que son abertos, o
mesmo ca "eles collen". Ne sas persoas é onde se dá a alternancia (na segunda persoa,
na terceira e na sexta, sempre
do presente de indicativo);
cousa que se distingue mellor
cando, ademais da fonética
ou son ( collo J colles), tamén
cambia a grafia ou letra escrita; por exemplo do verbo ulir
sae: ulo, oles, ole, ulimos, ulides, olen. (¡Olé!).
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