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MENTRES CANTE1'
OS NENOS GALICIA

VIVE

COMUNICADO DAS COMUNIDADES
CRISTIÁNS POPULARES DE GALICIA
As Comunidades Cristiáns Populares de
Galicia reunidas en Vigo os dias 14 e 15 de
Xaneiro, para tratar o tema da Paz e a Vio lencia, queren dar a coñecer ó opinión pública o resultado da súa Reflexión:
---1(, ) Que as Comunidades Cristiáns Populares de Galicia entendemos que é µrimmdial o loitar activamente pola eliminación
das lnxusticias causa do alarmante incrmento da Violencia.
- 2' ) Que as C.C.P. miramos como inxusti cias, o incremento do Paro, a discriminación
cultural, o desorbitado incremento dos presupostos de armamento, o xeito de facer a
reconversión industrial, a espoliación dos recursos da nosa propia Galicia, a situación discriminatoria da muller, a situación da moce dade, ... E que polo tanto non pode h~ber
Paz mentras tanto non desaparezan istas inxusticias.
--3° ) Que as C.C.P. de Galicia nos comprometemos e tacemos un Chamamento a loitar activamente na nasa realidade gaalega
pra superación e eliminación distas inxusticias que son falla de Paz.
-4 '' ) As C.C.P. de Galicia vemos como alternativa a ista situación, a solidaridade, a
denuncia e esixencia ó Goberno da inxusticia de non crear postas de traball o e de destruilos e que os recurosos económicos de Galicia sexan repartidos racionalmente e postas
ó servicio da Comunidade e ·non pro beneficio dunhos poucos o de certas Crases Sociais.
-5" ) As C.C.P. de Galicia queremos facer
un chamamento a lgrexia Xerárquica, que
mantén unha postura pasiva diante de esta situación de Violencia e deixe ver a súa
postura erara e comprometida.

ASCON de Vigo leva mo ito tempo en con flicto, xa ternos fa lado en diversas ocas ións
en IRIMIA sobre o particular, e os traballadores que ata agora cobraban o seguro do paro, estanse quedando na rúa ó ventimpt:rio;
ó remate do mes serán 418, e no mes de maio 1.137 os obreiros ós que se lle rematará o
seguro de desemprego.
OS PENSIONISTAS galegas están cobrando
a nova suba dos seus haberes, pero cunha diferencia: mentras no resto do Estado a maioría son de réxime xeral, en Galicia a
maiorla deles cobran polo réxime agrario
(230.000 do · agrario frente á 87 .000 do
xeral), que son 6.000 pts. ó mes menos. En
total, os pensionistas galegas cobran dez mil
millóns de pesetas mensuales.
AS BECAS xa están ahí para ser cubertas,
hai de plazo ata o último día de marzo.
Os impresos poden recollerse nos estancos,
nos centros de ensino, etc. Estas axudas
son para todo tipo de ensirío medio e superior. So un tres por cento dos que chegan
a U niversidade son fillos de país que só fi ,
xero,n estudos primarios.
A SUA MAXESTADE O DOLAR ven mortificando á<; economías de todolos pa{ses; dende fai máis dun ano non para na súa tendencia alcista, poñendo en apuros á peseta e ás
outras moedas. Para este ano prevese que a
peseta gozará de millor saúde, e que o dólar
que está artificialmente encumiado recupere
o seu peso real. A puntilla que remate con
ese optimismo dos americanos pode ser a
baixa de exportacións polo terror europeo
a súa moeda.
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Domingo sexto ·
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l do tempo ordinario ,

. COMO CUMPLIR OS \1.\~D-\MENTOS

Ó ~~STlLO DO PLAN DE DEllS
Non abonda con dicir: Non matarás,
nin con dar/le ó asesino tera marte,·
disque un pode roubar vida con mil mañas,
facer que o irmdn viva aqu/ en peor so rte.
E non hai para o Set?or mellar afreta,
nin regalo pro seu gusto máis sabroso,
ca facer paL co irmán, e paz a fondo,
neste mundo de inxusticias e raposos.
Non abonda con dicir: Non adulteres,
non l e vaias Loa mu/fer do t eu viciño;
se os teus o/los a miraron con desexo,
xa quedou o corazón ensombrec ido.
Non vale pró cristiano andar con ferias,
querendo e non querendo ó mesmo t empo;
se o plan de Deus se abraza libremente,
nada habNÓ que o deixe sen alento.
Non abonda con dieir: Non te divorcies,
nin con dar/le ó divorciado un escarmento;
o "amor ten máis m edidas e ternura5
que a /ei desprecia nos seus curtos intentos.
Non abonda con dicir: Non x urarós,
poñendo a Deus por testigo en fals edade;
o "s /''e o "non " cargados de certezas
fon reverencia a Deus con dignidade.

Falou Xesús e dixo:
1
- Non pensedes que viñen derogar 1
a lei e os profetas; non viñen para derogar, senón para dar cumprimento.
Porque vos aseguro que se a vosa xusr
ticia non é maior có dos letrados e fa. riseus, non entraredes no Reino do
Ceo .
Tendes oído que selles dixo ós vosos maiores: "Non matarás", e quen
mate será reo ante o tribunal. Pero eu
dígovos: todo o que se enrabeche co
seu irmán será reo ante o Tribunal;
quen o alcume, será reo ante o Sanedrín; e quen o aldraxe será reo do lume do inferno.
Se, ó presentares a túa ofrenda no
altar, te acordas entón, de que o teu
irmán ten quixas contra ti, deixa a ofrenda · alí mesmo, diante do altar.
Vaite primeiro reconciliar co teu ir-man; logo vol ve a presentar a túa o.- f
frenda.
·
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CANTARELIÑA: PARA

Pouco antes do Nadal púxose á venta un disco e unha casete chama9os CANTARE LIÑA, ta1
reliña é unha grabación de cancións infant ís galegas cantadas por nenos. E o primeiro froito do ce
1984. O grupo musical Saraibas, organizador do concurso, escribe para ffiIMIA os sentimentos e r
tos das bases para quen queira participar.

FESTA PARA OS NE:NOS GALEGOS
SENONCANTAMOS ,MORRFMOS
O canto é a expresión máis fon da dos nosos sentimentos . N el sae a
emoción, a ledicia, a saudade , a t r isteza ... as máis diferentes situacións
polas que vai pasando o noso esp irito. ¡Que ben fora se a t opáse mos
un canto para cada uno dos nosos
fondo suspiros! A alma re ven ta se
non se comunica, se non bota fó ra
forza do sangue pec had o no co razón, se non corta a tensión das súas
venas. O que canta goza , anque chore ó cantar. Desp ois do se u a-la -lá
,ou do seu aturuxo sé ntese a gus to,
distendido, relaxado .
A esta fo rza curativ a do canto
no terre o persoal p od emos unidle
esa ou tr:a forza socia l e comunitaria
que, por iso m es mo , e dobl emente
curativa ¡Que be n se pasa cando irnos a unha r o meri a e re ma tamos
cantando! Ca n do irnos o u vo lt amos
dunha excursión e algué n se po n a
cantar no c och e,· o espi'rit o entra en
calor e aquelo sabe a gloria . Despo 1s
dun bon xantar nunha boda ou unha festa, non hai mell or postre que
catro pezas an que sexa a m ed io cantar. Se non cantamos, ma rre mos.
MENTRASCANTEN OS ME N IÑ OS
GALICIA SERA INMOR RENTE
O canto é coma a fala . É unha
maneira máis de expresar o que sentimos . Por eso todo o que axude a
favorecer a fala e o canto ten para

nós tanta importancia; a mesma im~
portancia que lle damos á persoa,
x a que o que constitúe á persoa é a
relación e a comunicación cos dem mais . E relacionarse cos demais é
poder contar ós outros o que somos
e s entimos, contarlles cómo vemos
o mundo e cómo nos situamos nel. ..
O medio no rmal de que dispoñemos
para todo esto é a fala e, unido con
ela, o canto .
Sentimos pena e tristeza ó atopármonos con unha persoa muda.
A mesma pena nos dá cando vemos
que os pobos poden quedar mudos,
sen fala de seu para expresar os seus
propios sentimentos e viven dependendo da fala dos outros e dos can~
tos de fóra. Se esto chega a suceder
algún d1a, ese pobo morreu como
tal ,pobo . () quedar sen fala e sen
canto firmou a súa defunción. Daquela perdeu o roáis grande que tiña : os medios de que dispoñ1a para manif estar os seus entimentos.
Desa maneíra perdeuse a s1 mesmo.
Por eso "'nwn tras can le n o~ men i11 <k' Galic ia ~erá inmorrcnte" . Esta
é a frase que escollemos os
SARAIBAS para dar razón e
verda d e fonda á CANTAR EL IÑA .
PO R QU É CANTAR ELIÑA
Com o vedes, ·cando nos d ecidimos a organizar este certamen , foi
por algo . Non nos move nin ra zón
poli tica nin razón económica. Mo -

veunos o d
da fala e
insustituible
timentos pE
mesmo temi
contradiciór
galegas axe
Non hai prác
pareceunos
o neno ó ab
sidade de fa
neno mudo
expresar cor
te e o que vi
Pero, ad
CANTAR El
gran festa d·
mos en que
LIÑA se va
sos sitios de
pasen un dí<
do galega e e
t1ndose forr.
ten unha m.
sar os seus ~
neira comú r
estar neste n

e
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ferver nas s-L
e, sobre tod
e poder para
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QUE OS NENOS CANTEN

n ben acollidos polo público que por veces facíase difícil atopalo no mercado: logo se vendía. A Canta)ncurso Cantareliña, que nacido no 1983 con moito éxito conta millorado aínda nesta nova edicion de
razóns que o moveron a promover a Cantareliña. Recollemos tamén o que consideramos principais pun-

lescubrir a importancia
io canto como medios
!S para expresar os sen~rsoales e colectivos. O
po descubrimos -terrible
1 - a falta
de cantos
!itados par~ os nenas.
cticamente ningún. Esto
moi grave. Sabemos que
)rirse ó mundo ten necetlar e de cantar. Será un
' e tarado se non pode
1 normalidade o que sinive.
lema.is, soñamos en que
.JIÑA chegue a ser a
os nenos galegas. Saña~ a final de CANTARElia celebrando en diver~ Galicia e que os · ne nos
a de festa xuntos, falancantando en galega, sennar parte dun pobo que ·
aneira común de expresentimentos e unha man de mirar a vida e de
nundo.
s en que os que sinteri
J.as venas sangue galega,
.o, os que tenen medios
1 que a Galicia do futu~
; de hoxe- viva sin trau~ :
:amplexos o seu ser dé
', aporten o seu grao dé
ter1amos perdón se as1.·
mos .
Saraibas

. - - - - - - - - BASES DE CANTARELIÑA 1984 - - - - - - -1, As cancións serán inéditas na música e na letra:
2- Deberán ser de aire infantil e interpretadas por nenas que nacesen a
partir do primeiro de xaneiro de 1973. Os cantores non poderán ser menos de
dous nin máis de dez. Na parte instrumental non haberá l(mite de edaqe nin
de 'n úmero.
· •
3- Premiarase o conxunto letra-música-interpretación valorando as que
teñan aire e contido galega.
4- Ata o 15 de marzo poderanse inscribir os que queiran participar. A
inscripción tarase en calquera das delegacións de Cantareliña.'Os par ticipan t es
presentarán: a) Nome do grupo . b) Nome e data de nacement o dos compoñentes. c) U nha casete na que estará grabada a canción que presentan a concurso.
5- Actuarán o d(a que se lles asigne, en Santiago , un vernes pala tarde
durante os meses de abri 1, maio e xunio .
'
6- Selecionaranse 8 cancións para a final, en San Sadurniño, que t erá
lugar o 30 de xunio. As cancións finalistas serán grabadas en disco pala casa
POL YDOR . Participará a TVG e a Radio 1 en Galicia . Haberá 8 premios , o 1°
de 200 .000 pts . e o 8°de 25.000.
DELEGACIÓNS
LUGO: Mancho Reimunde . . Rúa Armando Durán 22. Tef. (982) 22 11 78
OURENSE : Xosé Luis Vilela e Adela Castro. Rúa Valle lnclán 40,4º A .
Tef. (988) 23 04 93.
PONTEVEDRA: Herminda Dapena. Tef. (986) 85 88 09.
_
Xesús Acuña . Praceres . Tef. (986) 88 05 23.;
A CORUNA: Antón Gómez Vilasé. Librería NOS. Prza. do Libro 1
Tef . (981) 26 38 54 .
SAN SADURNIÑO: Martín Sanjurjo. Tef . (981) 49 00 18
Miguel Sanjurjo. Tef . (981) 49 00 08.

0

f>azo dos Marqueses de San Sadurn i f\o . onde se cei e brara
a final de ·Cantarellña·

No número 118 da nosa revista convocamos un concurso arredor <leste dibuxo: "PONLLE TI A PALABRA". Recibimos algunhas respostas, anque non tantas como desexaríamos. Esta foi a que nos gustou máis, e a que recibirá o premio prometido dun lote de libros
galegos. Noraboa.
e>
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NA PROCURA DA MORTE
Eis o dibuxo. Ydahí a tcrra rL'donda. Yelahí o mundo e os homes que traballan arreo sen se dctcr. Son múquinas. Son bichos necios e poderosos. Só ansían o poder, as armas. a marte de milleiros de homes anónimos que por mor
daqueks loitarán.
Yédelos. ahí os tcdcs. Andan a escavar a súa propia tumba. Eks son inconscientes. Non reparan nas consecuencias. Só reparan no proYL'ito do presente.
Loitan desenfrenadamente. Loitan porque tcncn vida e oscu único finé n:.'rnatar con esa vida.
Decatúdevos. cavilade. rnatinalk un t:1nti11o. ÜL'ixai Lk ser múquinas. sl'Lk
p_or unha vez homes. Tiradc a fcrramL'nta. c.ksentnraivos. Sai'dc da cscuridadl'.
Na luz está a abiduría. SL' ac:.1dadcs che~ar a cla Sl'rL'dcs felices e trocarédL'-la
dirección do voso traballo. Tap:1rédc-los buracos. amarcdc-la vosa vida e dunha
vez por todas triunfaredcs. Farcdcs que nL'SC mundo rL'dondo non Sl' ioik cndcxamáis en contra da vida.
Semella absurdo procura-la mortc, trab~11lar por unha rnorlt' cokcti\·a.
Amigos. se somos 0 porque ternos vida. Eis pois q v:ilor supremo. Dcfrndámolo. berremos con tódolos nosos folgos en contra da sociL'dadL' n~1 que L'Stamos sulagados. Troquémoslk-lo vieira polo qUL' discurre. L' l'llcamii1('molo
cara a paz e a vida. e cara un sinfín (k nobrL'S e humanos propósitos. RL'pito
, a para rematar : matiní1ck ben e tiradc a krramcnta coa qm' l'srnbadcs. Somo. homes. ¿non sí'?
Xosé Lois Rodríguez Gómez ( 1 7 anos). A Rúa (Ourense)

AS MULLERES

~A ~OClED:\UE
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Ollando as páxinas
·-¡
dos diarios, escoitando a
l
radio e a televisión, pódese
~.
tira-la impresión de que os
problemas do traballo e .
dos traballadores son cou-~(
1
sa exclusiva .dos homes, ·
que só Hes afecta a eles
ou que somente eles se
preocupan de arranxalos.
Cando se falo dos
sindicatos, poñamos por
caso, noméase ós seus
dirixentes e representantes, case sempre homes,
por non dicir sempre. Como se as mulleres quedasen fóra desas tarefas ou estivesen de prestado no mundo do traballo.
Desde logo, a realidade non é mesmamente así. Nin tampouco ~ de agora Desde hai
máis de cen anos moitas mulleres veñen loitando polos seus dereitos laborais, para dignificalas condicións de vida de todolos traballadores. O lado dos compañeiros, ás veces, ou levando
adiante elas soas folgas tanto ou máis combativas cás promovidas polos homes.
Algunhas pagaron coa propia vida as melloras polas que loitaban. Velaí senón o caso das
obreiras da fábrica de tecidos Cottón, en Norteamérica, que, pechadas na factoría para
protestar polas condicións de traballo, morreron queimadas dentro da fábrica ó lle pegar
lume ás instalacións uns mandados do mesmo empresario. Outras deron co corpo na cárcere,
acusadas de "actividades subversivas".
Con todo, aínda son moitas máis as que se conforman coa súa sorte. Cadran de aconlo
coas condicións que Ues marca esta sociedade machista na que vivimos, e eren nela porque
desde nenas, na casa, na igrexa, na escola, no ambiente, fóiselles metendo na cabeza que esta
era, senón a única, polo menos a mellor maneira de sociedade, e que era natural que así fose.
Moitas, moitísimas, alporfaanse incluso cando escoitan eso de "sociedade machista".
Coidan que tal expresión é un invento de xente rabeona que protesta de todo e nunca está
conforme con nada.
Así a todo, ·aínda que ruste, non sería malo esforzármonos un pouco por descubri-las
verdades que poida haber nas protestas desa xente que, as veces, fáisenos desagradable pola
forma de manifesta-la súa disconformidad<>. Quizais poden ter razón cando din que vivimos
nunha sociedade machista e inxusta porqut>, tal <·orno está montada, está organizada así por
uns poueos l10111C's dunha dasf' social que len moito poder - económico, político e relixiosopara dida-las leis e t•slablet·e-los cost11111es á medida da propia comenent·ia e qut> dt•sd.os st>us intC'resc>s miran Ós 111áis t·omo a persoas dt• uwnos ealt·~oría, maiormenlc ás mullen·s.
as qut• <·onsideran inferiores a calqut·ra ho11u· t• postas 110 mundo, non sP saht· por 'lllf~ dru~.
para ter fillos t' alt>mlt•r os labon•s da t·asa.
E. por hox•'. i111os d('ixar aquí a t·ousa. Pc·ro. h1·mos \Ohl'I' •·o lc·ma noulra \olla.
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Xa 110 mesmo Vaticano
están perdendo a paciencia
porqW? os horóscopos, fanlle
á relixión, competencia.

O lrimego non vos sabe

~~

se é moilo pecado ou nada,
pero estavos ben seguro
de que é unha parvada.

~S

o ··observatore Romano",
periódico que é da Curia,
contra horóscopos un frade
arremeteuuos con furia.

Sexas Virgo, Aries, Tauro,
¡sempre a resposta fermosa!
coas debidas precaucións,
o futuro cor de rosa.

Por aqut. moitas persoas
xa ·hai ben lempo que están {arlas
de acudiren ás carteiras .
pra que lle boten as carlas.

A parvada medra a eito
e nós somos tan paletos
que nos enchen a cabeza .
baleirándonos os petos.
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A rALA ¡: CAlilinO
O MEL SOBRE AS FILLOAS

Fixádevos se saberá
ben o mel que as comunidades de abellas - os enxamios - elaboran nas colmeas (trobos ou cortizos) que
os ca.5teláns, cando unha
cousa vai do mellor, din:
umiel sobre hojuelas". Porque a filloa évos unha "folliña" de· fariña, do latín
ufoliola", diminutivo plu13.l de ufolium", que significa folla_ E, como xa andamos coa mata do porco,
se.rá bo le~rar que o seu
sangue serve, .en boa parte
de Galicia, para facetas.

Esa folliña, logo, dµ
fariñ'a, frítese na tixola, ou
mellor ·no filloeiro, botán.dolles unha pasta chAmada
amoado. Poida que dese
feito de ser fritida veña a
palabra freixó, do latín
"frigere", fritir. Nalgures
os freixós son distintos das
filloas, por seren máis grosos e seica de millo, como
indica o profesor Fraguas
no tomo 13 da Gran Enciclopedia Gallega (obra moi
aconsellable, coido).
Que aproveiten logo
filloas e freixós; pero non

lles cha'.memos "crepes",
que é unha palabra france sa que se puxo de moda e
xa empeza a haber por aí
"creperías" ou tendas
- ¡que finas!- onde venden
filloas . ¿Teremos que ser
tan parvos que nos teñan
que descubrir desde fora
os nosos productos enxebres median te unha revolución francesa de fariña?
Proclamo a guerra da independencia contra as
"crepes", que con filloas e
frixós, se están ben .feitas,
ahonda.
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