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. • Advento: Cambiar para que a vida medre 

•Parábolas: Un home feliz, moi feliz 

•Salcedo: Un aplauso, unhas preguntas 



Subvención para maquinaria de grupos 

A consellería de Agricultura por orde 
do 26 de setembro deste ano ofrece axu
das económicas para compra de maqui
naria agrícola, gandeiría ou forestal. Hai 
poneos días saiu o regulamento desa po
lítica anunciada en setembro. 

Estas son.as principais condicións: 
- Que sexan compradas en parcería e 
para ser aproveitada tamén en grupo. 
Ofrécese tanto ós grupos oficialmente 
constituídos como cooperativas, como 
ós grupos que simplemente se formen pa
ra explotar en común a maquinaria. Non 
se subvencionarán máquinas para uso ou 
propiedade individual. 
-- Non se subvencionarán tractores, sega
doras, nin motocultores por considerarse 
que xa hai abondos. 
- Hai que facer as solicitudes ou nas de

legacións provinciais da consellería (Xe
faturas de Produción Vexetal) ou en cal
quera Ax.encia de Extensión Agraria, on
de poderán ampliar a información. 
· As solicitudes teñen que facerse antes 

do día 15 de decembro. 
Aplaudimos a intención da Consellería 

de apoiar e potenciar a agricultura de 
grupo e de intentar racionalizar a inver
sión en maquinaria. Ternos que criticar 
non obstante, o pouco espacio de tempo 
para poder facer as solicitudes: a lrimia 
que desde a aparicion do anuncio da sub
vención no Boletín Oficial da Xunta no 
pasado setembro estaba á expectativa de 
recibir máis información, chegoulle o avi
so hai apenas uns días. ¿Quen se vai be
neficiar desta falta de información? ¿ Vai 
favorecer ós labradores de a pe que son 
os máis precisados de axuda? ¿Desexa la
go a Xunta potenciar a agricultura de 
grupo ou só pretende quedar ben con 
pouco esforzo? 

NOTICIAS 

SEGUEN AS MOVILIZACIONS contra o posi
ble peche de ASTANO. Para o próximo día 1 os 
sindicatos l .N.T.G. e e.e.O.O., convocarán un
ha folga xeral na bisbarra do Ferrol. O lema será 
"POLA REINDUSTRIALIZAelON DA ZONA" 

· A U.G.T. non se pensa sumar a esta campaña. 

A COUSA VEN MAL DE VELLO, pois a indus
trialización de Galicia -cativa e tardega- pouco 
tivo que ver, cando se impulsou, coas materias 
primas do noso país, que se levan a trabal lar fó
ra de Galicia. Once das quince empresas públi
cas de Galicia tiveron perdas no pasado ano. A 
quemáis beneficio tivo foi ENDESA de As Pon
tes, onde se queima o carbón galego. 

A XUNTA DE GALICIA E O INSTITUTO NA
CIONAL DE EMIGRACION están a negociar o 
retorno a sua terrados vellos emigrantes pobres 
que non teñan medios de seu. Trátase non só de 
pagarlles a viaxe senón de pagarlles un subsidio. 
Será un xeito de que os que tiveron que vivir fó
ra da terra poidan niorrer nela. 

NO PAIS LATINOAMERICANO DE PERU, a 
"Izquierda Unida" acadou un bon resultado nas · 
eleccións municipais do seu país. O líder desa 
organización política ALFONSO BARRANTES 
alcalde agora de Lima (7 millóns de habitantes) 
pensa facer unha xira por Europa, coa finalida
de de recoller axudas para cumplir a sua prome
sa electoral de dar un millón de almorzos esco
lares diarios. Este Líder poi ítico é cristiano e 
comunista. 



CONVIRTETE, AMIGO! 

Hai que convertirse, amigo! 

e queremos 
ue o Reino de Deus chegue; 

queremos a paz e os dereitos, 
on a/egr/a; 

queremos o noso cambio 
o cambio de Ga/icia, 
ai que convertirse. 

on vale repetir os moldes vellos, 
on valen corazóns endurecidos, 
in cantar o mesmo canto sempre: 
ompre axiña estrenar novos camiños. 

ara ti, para min, para ca/quera, 
ai un xeito de ser máis proveitoso; 
ai un mañá me/lor petando á porta: 
on sexos para el tan receloso. 

ambia, logo, amigo, e cambia fondo, 
trévete contigo en plan va/ente, 
emove en serio os teus cimentos todos, 
érguete de novo /impamente. 

o seu fume Xesús faiche compaña, 
ra poñer fin en ti a tanta palla; 
lento che dará co seu Csp/rito 
raque saias vencedor nesta batalla. 

·conv/rtete.' 

·cambia de cabezal 

·cambia de corazón.' 

·cambia de pés e mans.' 

·cambia de pe/.' 

·ca111hic1 de C'11t 1111ir1 ' · 

Domingo segundo 
de Advento 

URXENCIA DA CONVERS/ON 

Naqueles días apareceu Xoan Batista no deserto, 
proclamando: 

--- Convertídevos, que xa chega o Reino do Ceo. 
El era de quen tiña <lito o profeta Isaías: 

"Unha voz clama no deserto: 
Preparade a camiño do Señor, 
endereitad e os seu s vie iros". 

Xoan ía vestido con pelos de camelo e cun cingui
dor de coiro arredor da cintura, e mantíñase de sal
tóns e mel bravo. Acudían a el xente de Xerusalén, de 
toda a Xudea e mais da banda do Xordán. E confesan
do os seus pecados eran batizados por el no Xordán. 

Como se decatara de que moitos fariseus e sadu
ceus viñan a que os batizara, díxolles: 

- ¡Raza de víboras! ¿Quen vos ensinou a fuxir 
do castigo que está a chegar? Dade froitos dignos dun
ha verdadeira conversión, e non vos fagades ilusións, 
dicindo entre vós: "somos fillos de Abrahán", porque 
vos aseguro que Deus pode sacar fillos de Abrahán 
destas mesmísima~ pedras. Xa está a machada posta 

na raíz das árbores, e toda 

· I 
1 

árbor que non dé froito se
rá cortada e botada ó lume. 

Eu batizovos con au
ga para que vos convirta
des. Pero o que ven detrás 
de min é máis forte ca min 
e nin tan siquera son digno 
de lle quitar as sandalias. 
El havos batizar co Espíri
tu Santo f' con lume. Por
ciw· t raP a íorcada na man, 
p;lr;1 1 i mpiar a súa le ira E' 

rc' cnllPr no hórrf'o o trigo; 
(' 1\ palla ha dP a queimar 
nun Jume que nunca se a-
paga. 

(Mat<'o 3, 1-12) 
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A extraordinaria unión dt 

Dacabalo entre o Val de Lemos e a Serrado Caurel, no concello lugués da Pobm 
e á gandeiría) era unha das máis pobres da bisbarra. Hoxe é unha parroquia espelida 
cipou o pasado mes de xuño nurihas x~rnadas de estudio organizadas polo SEPT (Sen 
Galicia desperta eco a experiencia de Salced~, que participou recentemente no VI CR 
gunha reserva. · 

Case non se ere: unha parroquia organizada 

En Salcedo, hai unha cooperativa de costura, onde 10 rapa
zas cunha xomada normal de traballo e sen sairen do propio 
ambiente nin mal empregarse no servicio domestico, quitan un 
soldo de 32.ooo pts mensuais e teñen o seu seguro. 

Hai tamén unha cooperativa avícola formada por 16 socios 
que quita unha producción de 70.000 polos anuais. Os veciños 
organízanse para comprar cooperativamente uva e fabricaren o 
seu propio viño. Hai unha comisión de monte veciñal en mao 
común que funciona, organiza o aproveitamento comunitario 
e o particular "en precario" (pois a propiedade sempre é do 
común da parroquia) de parcelas dese monte común. 

Aínda que non ten máis de 96 veciños, hai en Salcedo un 
grupo de canción popular galega, Limiar, que realizou xa moi
tas actuacións por toda Galicia. En Salcedo organízanse char
las, funcións de teatro. En Salcedo hai hoxe moitas granxas e 
millorou moito o nivel de vida. 

No ano 1982 realizaron unha traída de augas comunitaria 
de 14 kilómetros desde Folgoso do Caurel. O coste que che
gou ós 3 .200 .000 pts está totalmente cuberto aínda que co
menzaron coa promesa de 100 .000 pts e unha máquina palea
dora que a Diputación puxo á súa disposición. 

Unha parroquia festexeira: seis festas ó ano 

Non é casual que en Salcedo nacese un grupo de música ga
lega, porque é unha panoquia amiga das .festas. Ademais dos 
seus Entroidos, famosos xa de vello, e das festas patronais e 
das festas patronais semellante ás de moitas outras festas parro
q uiais galegas, hai en Salcedo outras festas populares: a da auga 
no mes de maio para celebrar a traída comunitaria, a da luz, a 
da árbor que se faino mes de abril desde hai catro anos, e a da 
terceira edade pensada para os xubilados e na que se rende un 
homenaxe ó máis vello da parroquia. 

Unha unión forxada no concello. 

En Salcedo resucitaron o vello costume galego do concello 
ou asamblea ou xuntanza, na que son convocadas tódalas fami-

mrm 

Un día ó mes, traball 

lias da parroquia. Antes alguéi 
vecindario. Hoxe un papel, un 
veciños no Tele-Club. Alí, o ce 
misión de cinco membros para 
que se queré resolver. No prazo 
vocar o consello e propón o ca 
por rigurosa votación quen de 
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unha parroquia caro pesiña. 

a de Brollón, hai poucos anos a parroquia de Salcedo, (96 veciños adicados a agricultura 
. e que progresa. Os seus éxitos e a súa organización interesaron en Barcelona, e alí parti
vicio de Educación Permanente dos Traballadores) e apoiadas pola UNESCO. Tamén en 
tUCEIRO organizado por lrim ia. Entre os participantes despertou torte admiración e al 

llan para a comunidade. 

ñ tocaba o corno para chamar ó 
1 cartel, unha circular convoca ós 
:oncello veciñal, escolle unha co
a estudiar a solución ó problema 
o dun mes, a comisión volve con
amiño a seguir. Pero é o concello 
ecide e todos quedan obrigados. 

Houbo algún veciño que por non querer seguir o acordo dama
ioría tivo que ir buscar ás parroquias de fóra quen lle axudase 
a mallar. .. ata que volveu ó rego. 

O bonito de Salcedo é que non son sempre as mesmas per
soas as encargadas de formar comisións: moitos veciños pasa 
ron xa por eses comités de responsabilidade e de servicio ó 
pobo. 

Unha parroquia que traballa unida 

En Salcedo tódolas familias, unha vezó mes, un sábado tra 
hallan nalgunha obra comunitaria. Por este sistema, recente
mente asfaltaron os camiños, as rúas, da parroquia. Se non tra
ballan en obras que lles afecten, ofrécense ó ICONA comunita
riamente para traballar nos montes. Con ese diñeiro comunita
rio organizan as festas, amañaron a lgrexa, prepararon o campo 
de fútbol, arranxaron o campo da festa e o palco da música, fi
xeron unha prantación de árbores frutais que xestionan amo
cedade etc. Se alguén non cumple con ese deber do traballo co 

~ munitario debe pagar 2.000 pts como xornal que non se lle 
perdoa nin ó cura. 

Preguntas a Salcedo 

Cando Manolo Montero, cura de Salcedo a un dos grandes 
animadores do espertar da comunidade, contou no Cruceiro de 
Irimia a experiencia da parroquia, os mais dos asistentes ad.mi 
raron logros tan importantes. Con todo fixéronselle tamén al 
gunhas preguntas que marcan camiños de millora na solidarida 
de que os veciños de Salcedo tanto buscan. Velaquí álgunha 
<lesas preguntas: Os veciños de Salcedo ¿quedarían satisfeitos 
resolvendo ou millorando os seus problemas e desentendéndo
se dos problemas de outros traballadores e labregos de Galicia? 
¿Estarán dispostos a medrar na solidaridade con outros traba 
lladores e labregos que non sexan de Salcedo? ¿Conforrnaranse 
só con milloras materiais? ¿Estarán dispostos a traballar no fu
turo para que os operarios e os labregos sexan menos manexa 
dos, roáis protagonistas e máis solidarios? ¿Estarán dispostos a 
ser políticos non só en Salcedo ou na Poboa senón tamén en 
Galicia e no mundo? 



UN HOME FELIZ. MOl FELIZ 

En todo o coche de línea só se escoitaba a fala daquel patroncete gordallán e 
coloradete vestido de sombreiro de pano, traxe escuro, caxada de "junguillo" e 
cadea de reló amarela ó traveso do chaleque. Fixérase dono da situación. Era o 
único actor de aquel espectáculo. 

O seu lado ía todo eD.fundido naguel asento fofo outro viaxeiro, de xeito que 
só amosaba ~r riba do respaldo o oirillo da pucha. Era o mais sofrido dos pasa
xeiros. Tocáralle o papel de Segl}ndón no espectáculo. 

Era a desculpa para un monologo. 
No momento en que eu subín resoaba por todo o coche: 
---Pois sí, hombre, os dous fiiÍos meus están do mellor. Xa teñen cada un 

dous pisos na Cruña. Non arrendan. Co bar vailles do mellor. E clientela, ¡puf!, 
hai días que non se entra. 

Mediou o da pucha, sin que se dese por enterado o do sombreiro: 
- Ai,, non entrará, non. 
non aigo nada. 
-Fixeron moito diñeiro 
en Bélxica. ¡Moito! O a
mo non vía por outros o
llos. Eu non Hes atusmei 
nas cartillas, pero supoño 
que non se venden por 
dez millóns. 
- Ai_,, non venderán, non 
Non aigo nada. 
-Viñéronse a tempo que 
agora .aló tamén anda o 
asunto revolto. O amo 
sentíuno moito; pero xa 
non é a conta de antes. 
-Ai, non será, non. Non 
digo nada. · 
-¿E pra casa?, mandaron 
camions de cousas. Logo 
non ternos por donde re
mexernos: televisión, un-

( 
ha gramola, cociña de gas 
con forno e todo, nevera, 

_ ~ lavadora exprimidor, un-
ba espeteira me c p correr os platos~ un lavadoiro de Íorrmca pró verte-
deiro, recubriron un cuarto de cartón pieara guindaron na cociña un cuadro · 
imponente do globo terráqueo que pón por debaixo "Orbis· terrarum nova tá
bula" 
- Aj, ~ñerá, poñerá. Non digo ,nada. 
- - Tamén nos colocaron o cuarto de baño xa vai pra cinco anos, pero, gracias a 
Dios, astra o de hoxe ainda non fixo falla usalo. 

Foi tal a gargallada de tódolos viaxeiros, conductor incluido, que volveu en 
si o patroncete. Todos o observabamos cr.m descaro, e todos caemos na conta 
de _por que ía pola vida tan inflado .... Levando cinco anos sin usar o cuarto dr 
bano. 

Nguén comentou polo baixo: 
Semella est.ar de volta de todo e aínda noB foj a moitos sitios. 

X. M. Carballo. 
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Este é o tempo do tróupele tróupe"le,,· 
este é o tempo de tróupelear,, 
este é o tempo de maza.-lo liño,, 
este é o tempo do liño mazar. 

Cando eu era neno había na miña vila un 
médico con sona de saber ben o deu oficio e 
un certo aquel de home elegante. 1 mpresionába
me moito, pois era o médico da familia e a miña 
xente tíñalle fe. Con todo, amais dun día que 
para me poñer unha inxección houbo de andar 
a correr tras mi_n arredor da mesa na cociña da 
casa dos meus avós, e doutras cousas cativas, o 
que máis me acorda del era unha chaqueta bran
ca de tea ríspida que me daba moito que mati
nar. Non debía ser cousa moi corrente, pois po
lo que escoitaba falar, a tal chaqueta era motivo 
de conversa entre a xente da que eu facía aten
ción. 

Así, pouco máis ou menos, foi como me en
terei da existencia dunha tea feíta do liño; pois 
seica aquela chaqueta era desa tea. 

Co tempo fun aprendendo que o liño, unha 
pranta ·que eu saiba xa non se cultiva en Galicia, 
noutros tempos chegou a ter aquí moitísima 
importancia, e a nosa xente sentíase fachendosa 
dos lenzos tecidos con ela, tal parece que que
ren dicir algúns vellos refráns: "Inda ten que 
nacer o liño extranxeiro para ser coma o gale
go". ou "liño de Holanda, pesa e non anda". 

Sementábase despois de recollido o millo, ou 
. as patacas, e recoll íase entre xuño e agosto. 
Desde a colleita, que se dicía "arrigar", deica a 
fía, os labores eran variados e trabal_losos. As fí-

as sacabanse das frebas da casca, e a finura do 
lenzo dependía do traballadas que fosen. 

A partir do Día de Santos, deica o martes de 
Antroido, facíanse os f"1adeiros ou filandóns, ca
se sempre os sábados ó serán. Eran reunións de 
traballo e diversión moi semellantes ás esfollas 
das que xa talamos aquí noutra vez. Xuntában
se as fiadeiras, case sempre mozas, para f"1a-lo li
ño, ou tamén a la. Había algunha xente rnaior 
que axudaba e contaba contos, e mozos que 
acudían a parrafear coas rapazas. 

O remata-la xornada de traballo, despois da 
cea, escomenzaban os xogos e o baile. t acá.base 
o pandeiro e a pandereta, ás veces había acor
deonista ou gaiteiro, e acompañábanse de am
chas, ferriños e culleres. lnventábanse coplas 
moi variadas, das que aínda se recordan máis de 
mil. Había foliada e alegría. 

As autoridades eclesiásticas -cecais por eso 
da al~ía- viron sempre con malos ollos esta 
clase de reunións. T ratarol) de prohibilas por tó- · 
dolos medios, ata con ameazas de excomunión. 
Non conseguiron nada. Incluso cando xa se dei
xara de cultiva-lo liño, e a la non daba para moi- , 
tas fiadas, seguíase a celebra-la festa do f"aadeiro. · 
Así a todo os f"1adeiros foron esmorecendo ó 
iren cambiando os tempos e os costumes. E foi 

. unha lástima. 
Mariano Quizán. 
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Os obreiros que fan barcos, 
e o(ndo mesmo os enxeñeiros, 
protestan porque o Goberno 
seico quito os esta/eiros. 

Houbo un tempo en que as empresas 
foc(on barcos a esgal/o. 
medraron ben máis da conta 
e agora están sen trabal/o. 

Cos gobernos de dereitas 
deixáronse irás toas, 
e os cousas da econom/a 
nunca se amañan soas. 

E hoxe, que os asteleiros 
sen trabal/o, só don perdo, 
tócal/e poñer remedio 
a un goberno da esquerdo. 

Dif/ci/ a solución 
prós obreiros de Ga/icio: 
foce-la reconversión, 
pero que ha ser con xusticio. 

O irimego ha ser prudente 
e fai folla que ono/ise 
que en cuestións de econom/o 
todo o mundo está en crise. 

Se dicimos que en galego é 
paciencia e ciencia, coma no 
latín, e que "pacencia" e 
"cencia" son vulgarismos, 
non é o mesmo caso o da pa
labra aparencia, que non ten 
ditongo ningún en latín; "a
pariencia" sería, logo, un cas
telanismo. O mesmo que cha
marlle "asteleiros" ás empre
sas de facer barcos, que en 
castelán son "astilleros". 

As aparencias poden enganar 
portugués prod úcese unha 
metátese ou cambio de síla
bas, como se ve pola palabra 
estalar . e tamén por estelar, 
que é facer estelas de leña, 
que algúns din astelas; de a
cordo coa orixe das palabras 
tería que ser "astelar". (1) 

En francés tamén existe un 
derivado da palabra latina "a
telier", que en principio era 
unha morea de leña, e logo 
pasou a significa-lo obradoiro 
ou taller do carpinteiro e fi
nalmente, obradoiro ou taller 

en xeral. Aínda que esta pala
bra "taller" procede do italia
no, da forma que equivalería 
ó galego tallar ou cortar 
(carne), sendo un "tagliere" 
alguén que fai talladas, e q ll l ' 

aproveite . 
Os obreiros e enxeñeiro-.. 

que fan eses enxeños que sor~ 
os barcos, deberían reclama r 
en favor dos estaleiros, con 
corrección lingüística (e da 
outra para que non se a 1 po
ricen os da Xunta): o cas(1 é· 
que lles fagan ídem. 

E certo que a palabra ven 
do latín serodio ou tardío 
"astella", pero en galego e en 
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