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O PARTIDO GALEGUISTA
No nacemento do Partido Galeguista,
al6 polo ano 1931, está o primeiro intento
serio de artellar un galeguismo poi ítico, un
nacionalismo en Galicia.
Galegos da categoría de Villa Ponte, Castelao, Otero Pedraio, e Suárez Picallo,
todos eles membros do P.G. foron diputados
nas cortes de Madrid nas elecci6ns de 1931.
E no ano 36 o P.G. volverá a ter en Madrid
catro diputados, ó ir aliado co chamado
Frente Popular (esquerdas). Nunca Galicia
volverá a estar tan ben representada. Despois
ven a rebelión militar de Franco, a represión
e o exilio. Moitos militantes houberon de
escapar para fóra. Por un tempo a vida
política da oposición galega xirará arredor de
Castelao, que chega a ser nomeado no ano
46 ministro do goberno republicano no
exilio. Pero Castelao finaba en Bos Aires o
día 7 de'xaneiro de 1950.
Coincidindo ca marte de Castelao,
tamén no ano 50, o grupo do P.G. en Galicia
renuncia definitivamente á oposición política e, ca fundación da editorial "Galaxia",
escolle o campo da cultura como único lugar
de resistencia da galeguidade. Así, xusto daquela, morría o Partido Galeguista.
~ certo que no ano 1978 hai un intento
de refacer o que fara o P. G. Un ha serie de
galeguistas moderados, maioritariamente homes da cultura ou profesionais, pretenden
resucitar o histórico nome. Pero nunca
chegou moito máis ató dun intento fermoso
e romántico, abortado pala forza dos cartas
e do poder dos grandes partidos da dereita
española. primeiro a U.C.D. e moi lago A.P.
Estoutro día, pala marxe de catro votos,
a Asamblea do P.G. decidéu facer desaparecer o partido para unirse á chamada Coalición Galega, feita con restos da U.C.D.
Pero, certamente, o P.G. xa había
tempo que morrera, ató polo ano 50. E da
súa experiencia todos os que amamos Galicia
nos mantemos.

A IX FEIRA DO QUEIXO coincidéu neste
ano co domingo de An.troido, e volt.óu a
xuntar miles de festeiros en Arzúa. En
Galicia fanse bos queixos, artesanais e
industriais; algúns dos que· teñ.e n mais sona
son o "queixo do Cebreiro"', na Alta Montaña de Lugo, que asemella a un cogumelo; é
un queixo cremoso e con p:Ouca· ·sal. Nas
beiras do Ulla, no seu recorrido por Lugo e
Pontevedra, faise o "queixo da Ulloa",
moito máis ácedo, derrámase a miudo polo ·
plato ... Xa na Terra Chá, o "queixo efe San
Simón", con forma de pera, e má~ salado, ·
pero sen f endeduras. O "queixo de tetjña~,.
no interior da provincia da Coruña, é máis .
baixo co de San Simón, e agrétase a cotfo~ .
.

.

..

O 10 DE MARZO é unha da.ta boa Pa.r a t~
mar conciencia da clise pola que .atravesan ·
as nosas comarc.as industriaiS. No set~nta e
dous, morrían no Fegol uns . obt~iros por pe- ·
dir mái.s libertades. E xa un 'feito· itistórico,
pero convirteuse, ano tras · ailo, nunh~ xornada apropiada para reivindicar unhas minores condicións de vi.da para as. clases traballadoras.

.

OS ACCIDENTES de tráfico teñen á sociedade ca alma nun puño. Algúns dos· factores que incrementan o número de acddentes son as depresións nerviosas, a inestabili· dade emotiva, o axetreo da vida ·moderna, e .
tamén os medicamentos. Según a OCDE
(Organización de Cooperación e Desenrolo Económico), polo menos vinte por cen
dos accidentes están directamente · relacionados co consumo de menciñas. O influxo
negativo na muller é moito máis forte debido
ós somníferos.
O PORCO acompañoúnos coma sempre no
pasado Antroido. Pero hoxe falamos do lanzamento industrial das granxas porcinas, que
no noso país é moi floxo, pois mais dun oitenta por cen das explotacións deste"xénero
non chegan ás cen porcas, case todas encamiñadas ó autoconsumo. As explotacións por
riba das mil poreas, só representan un 0,29
por cento.

omingo primeiro
de Coresma

AS TENTACIÓNS DE XESÚS E DOS SEUS SEGUIDORE~
OS TROPEZOS DO PLAN DE DEUS
O pan, os cartas
valen moito;
pero non o son todo.

A economía, boa ou mala,
ten moito que ver
coa boa marcha dunha persoa,
dunha familia,
dun pobo,
dunha terra;
pero a economía non o é todo.
Máis aló da econom/a
está Deus
e a súa palabra.
Máis aló da miña econom la
está a econom/a de todos.
Máis aló da econom/a do carpo
t.'.Stá a economía da alma,
pedindo un tempo,
solicitando tamén
un arde e un progreso.
+++~++++++++++

Non ten tes a Deus;
non opoñas
no canto do teu esforzo.
Non agardes milagres
onde ten que haber
coidado, cálculo, prevención,
trabal/o serio e órdenado.
Non cubras con rezos
a túa pregu iza
e o teu desorden.

++++++++++++++

Foi entbn cando o Espirito · conduciu a
Xesús 6 deserto, para ser tentado polo Satán.
.. Despois de xexunar corenta días e corenta noites,
acaboo por ter fame. O tentador, achegándose a el,
díxolle:
- Se es Filio de Deus, manda que estas pedras
se convirtan en bolos de pan.
Pero el respondeu:
- Está escrito: "Non soamente de pan vive o
home, senón tamén de toda palabra saída da boca
de Deus".
Levouno logo o satán á cic4ade santa, e púxoo
no cu me do templo, decíndolle:
- Se es o Fillo de Deus, bótate de aquí
embaixo, pois está escrito: "Mandará bs seus
anxos, para que te coiden e te leven nas súas mans;
e os teus pés non se mancarán nas pedras".
Xesús respondeu:
- Tamén está escrito: "Non tentarás 6 Señor,
teu Deus".
Pero aínda o levoo o satán a un monte moi
alto e, amostrándolle os reinos todos do mundo
enteiro, cheos de esplendor, díxolle:
- Todo esto che darei, se postrándote me
adoras.
Entón replicoulle Xesús:
·- Arrédate, Satanás, porque está escrito: "Só
ó Señor, o teu Deus, adorarás, e sb a El darás
culto".
Deixouno so satán, e achegánronse os ameos
para asistilo. ·
(Maten 4. 1-11)

Non xogues a poderoso.
Non vendas o teu corazón,
a túa vida,
e a túa verdade
por unha presa de poder.
Non te dobregues
ante nada e ante ninguén.
Só tés un dono,
sóun,
ó que mostrar serenamente,
garimosamente,
o teu reconocemento.

-

1:

~,, :.V:r9ximos 24 e 25 deste mesmo mes de marzo celebrarpse en Santiago o q

g~legos ..·VTn

dialogar sobre "PARO E SOLIDARIDADE CRISTIAN" intentando qt
balladO:,fal::t:Ji-áis asoballada: a· dos parados. "ESTES COLOQUIOS TEREN AS POR
TER:_IORES" dinos Pepe Couce, cura de Caranza en Ferrol que é un dos organizador
ESPERTAR A IGREXA GALEGA
O amigo Couce infórmanos sobre este e os anteriores
Coloquios que - nos di- "iniciáronse hai xa 17 anos
nos que procuraron ir enfortecendo unha nova conciencia na Igrexa galega que fase liberadora no noso
pobo. Por iso desde o comenzo non se esquenceu
nunca a necesidade de facer unha análise seria da realidade de Galicia para conseguir así unha actuación
axeitada. Como exemplo vale o último coloquio que
tivem os tamén en Santiago os pasados 12 e 13 de xuño e que como unha primeira parte deste que nos
ocupa tratou sobre a Situación Económica de Galicia
en líneas de pastoral,,.

¿PERO TEN, ALGO QJJE VER A FE CRISTIANA E
A ECONOMIA DO PAIS?
Prejuntámoslle a Pepe Couce querendo adiviñar a estraneza de 'algún lector de IRIMIA. Eis o que nos respondeu:
- "A relixión cristiana ten como finalidade a
·salvación do home enteiro. Po.r iso esa salvación pide a súa liberación e por iso tamén o traballo relixioso e pastoral da Igrexa en Galicia non pode esquencer as angurias e a realidade en que viven os homes
ós que se lles propón a salvación,,.
· .

¿ASISTE MOITA XENTE ÓS COLOQUIO.$?.
- "Nos tempos franquistas, cando .naceron,
ten habido participación de cen tos d.e . persoas :.q ue
ían ós coloquios a respirar aires de ·libertade e o· late- ·
xar do noso pobo galego. De uns ano's · acó ·a partzcipación baixou anque xa está estabili~ada e 'segue ·a
ser enriquecedora: no anterior Coloquio participaron
arredor dunhas 70 persoas de diversos punt<J:s· de
Galicia ,,.

DINOS ALGO SOBRE O XA PRÓXIMO XX.Il"COLOQUIO
. .
- Partiremos da información e da anális.e e.conómica que Xan López Facal fixo sobre a situación
de Galicia no Coloquio anterior. Non abonda con :ter
datos : hai que poder interpretalos e coñecer as súas
repercusións. O mesmo López Facal terá a primeira
charla sobre "O paro na actual situación económic'a
de Galicia,, para empatarmos m illor co Coloquio an-

terior do que :este é unha ce
polo programa haberá ou tra
e comunicacións. Pero coido
ser o diálogo ou Coloquio ar
bor do Paro que· Coloquios

F ÁLANOS. ALGO .· DES.E DO

- }{el~. e (f espeta· do
participante.!;' (recor-dántos . qi
dos) ademáis do·s · datos .désta ·
car e suxerir medidas" que. re¡
conclúese e.ntr'e. out'ras ·m ·oit1
a sÚa fonda raíz .ri.O .$.ÍSt~·m.a C
non é cousa .so des te teirip-o
tructural do ·s.istema. ·Pára ac
novo modelo de .sociedade ...
. . ..

·. ..... .

UNHAS DENUNCIAS .QUE<
O. documento dos Co
remedios quita conclusións,
tiana sobre o paro, apunta u :
mén denuncia. Esta é a súa ve

"Denunciamos a inca)
ción, que non toma medidas
solucionar este problema.
"Denunciamos o egoís1
e da oligarquía financieira p<
sempre as maiores ganancia
"Denunciamos a ac.titu
o grave abuso que se está
''Denunciamos a falla
unha resp~ta unitaria por pa
sindicais, asociacións de vecií
pobo pero que anda cada que1
"Denunciamos a insoli
res que se acollen ó p310 e ce
prego podendo facer outro tr,
actividades que lles proporci<
cluso traballando en varios sit

xcn;:c

1ue fai xa número vintedous entre os Coloquios galegos de cristiáns. Moitos eren tes
11e o seu falar se convirta en· actuar, en crear vericellos de solidaridade coa clase tra.TAS ABERTAS A QUEN QUEIRA PARTICIPAR COMO AS TIVERON OSAN~e s.

ontinuación. Como vede-s
zs interesantes ponencias
> que algo importante vai
rredor do Documento sopropón como proxecto.tCUMENTO

que opinen e decidan os
ue estamos abertos. ·a tocruel inxusticia e de busmedien a actual sittt.aCión
as causas qu·e o paro ten
~apitalista de mane.ira qu.e
·s enón algo propio o~ es~abar co paro imponsé un.:

ODIA 24
11,00 Apertura e presentación do COLOQUIO.
11 ,30 O PARO na actual situación económica de Galicia (enlace
ci Coloquio.anteri.or). Ponente : XAN LOPEZ FACAL.
12,00 1 traballo sobre o Documento: Causas e consecuencias
do Paro> . · · · · ··.
14,00 XANTAR ·.: · : . :
16,00 2°traballo s:Obr:e·o doc.umento: Xuicio cristián, denuncias
e comprom' i~os: ' '
18,00 Posta en .cdniún e debate en asamblea.
19-,30 Ponencfa·sobre: Í•o valor cristián da soHdaridade". Ponente: Un membro. do equipo parroquial do Cristci. d.a Victoria de Viga,;
..
20,30 Eucaristi'a: Ca boda no do asesinato de Mons. Osear· Romero.
22,00 CEA. IMFORME sobre a enquisa : "PARO MOCEDADE".
ODIA 25
. . .·. ·.· ·
.. ·
9,30 Mesa redonda:· Rep.ercusióris do paro na psicolox(a das per~
soase .dos grupos. Participan: Un PARADO; Emilio Suárez, .
sociól.ogo; Fernando Márquez, psiquiatra. Coordina: Bieito

Santas. .

CHEGAN A

TODOS~ ..

·loquios dá datos, suxire
fai unha valoración crisns comproinisos pero taJZ:

pacidade da Administra, urxen tes e eficaces para
modas grandes empresas
olo seu afán de conseguir
IS a costa do que sexa.
1de pasiva da lgrexa ante
facendo da propiedade.
dunha loita conxunta e
llie dos partidos, centrais
ños etc., que din servir ó
!O polo seu lado.
idaridade dos tra ballado)bran o seguro de desem11 ballo, exercendo outras
onan novos ingresos e intios distintos."

··

·

·

12,00 Aprobación .definitiva do Documento. Condlusións e :propost~s Coloquio prósimo.
· ··
** MA TR ICU LA : . 200 pts.
** ALOXAMENTO: .Cól,.EX fO LA SALLE. e/ Sen Roque 6
· 'Te-lf. :· 5846 11.
**PRECIOS: Álmorzo . .:....: 150 .
Xantar .:.,.,. 40Ó ·
Cea :
~. 3oo ..
Durmk·. ·_;_ .550 · :
Pensión completa

1:.400

Farase un fondo para os que non poidan cubrir tódolos gastos.
Para os que queirades que.se vos reserve cama, tedes que comunicalo
a algún dos responsables de zona antes do 18 do marzal.
EQUIPO DE RESPONSABLES
AROUSA: Maricannen Gaite. Telf. 50 36 73.
A CORU~A: Vanguardia Obreira. Telf. 23 60 84 .
. FERROL: Pepe Couce. Telf. 31 37 50.
LUGO: Xosé Lois Sáez, Telf. 22 95 54.
MELIDE: Marta Sopeña. Telf. 50 ól 13.
NOIA: M. Xesús Juanatey. Telf. 82 08 97.
OURENSE: Feli Maza. Telf. 23 22 36.·.
PONTEVEDRA: Loli Cendón. Telf. 85 81 38.
SANTIAGO: Bieito Raposo. Telf. 59 63 21.
Carmen Cervera. Telf. 59 02 09.
VIGO: Bieito Santos. Telf. 22 75 67,

O FARRUQUIÑO PENSOU POR UN MOMENTO
TER A SOLUCION PARA GALICIA

labreg~s·

stroutro día atopei 6 Farruquiño con ganas .de parola. Os
no inverno aínda poden dispoñes dun anaquifio de tempo, para botar unha parolada.
En cambio no vran, anque quixeran, pouco poden parar,: que se paran non chegan.
·
E díxome:
- ¿Oes? Penso que din coa solución para erguer Galicia.
Eu, que aínda non deixei de esperar en que Galicia se erga, a pesares de que
vexo con tristura como pasan os anos e non obstante seguimos apegados a moitas
formas da Edade Media, pregunteille, entre esperanzado e escéptico:
- ¿Como? ¿Facendo asociacións e promovendo o cooperativismo?
- Pode ser, pero hai outra forza meirande - , respondeume el.
- ¿Millorando o nivel cultural? -, voltei a preguntar.
- Por descontado, pero ainda hai outra palanca que move máis.
- ¿Contando -.cun partido nacionalista forte e asisado? -, tornei a aventurar.
Pode axudar, pero hai outro resorte máis eficaz.
- ¿Entrando no Mercado Común Europeo? -, astrevinme a inquirir.
- Non entendo de Mercados, só sei algo de feiras e vexo que cada un f ala delas
según lle foi nelas. A miña idea é outra.
- ¿Partindo dunha reconversión industrial, agraria e pesqueira? -·, pescudei.
- Non bromees con causas serias -, repricoume de mala cara o .Farruquiño.
- Pois logo, non caio -, tiven que aceptar vencido.
- Verás, -recobrou el o seu son moderado-, a min paréceme que a forza m~irande que pode mover Galicia é a envidia, a envexa.
·
- ¿H orne non, ou?
- Parécecheme que si. Gracias á envexa fixéronse estabulacións, me[couse maquinaria, arranxáronse vivendas, botouse en automóviles.
·
. ,.
- H orne, resístome a crelo, -contradecinlle sen moita forza-, perót ¿~i . cr.~ ,
que a envexa é só patrimonio do mundo rural?
· ·
· , .: ': . . ,
- ¡Ca, diso nada! Na cidade tamén hai moita acubillada, pero nas cid.ades:_tén .,
outras manifestacións. As veces escóndese debaixo dun abrigo de pel ou riunsº mo-' '
bles que se cambian novas, en querer ser diputado ... Ben manexada a arma da ..e.n~:.
vexa poderia levamos moi lonxe.
.
·
.
- Farruquiño, -contradecinlle moito máis resol to-, a envexa é un mal e ·un bon .
fin non xustifica un mal medio. ·
El baixou a cabeza e mirando par~ o chán só comentou por entre dentes: ;"
- Non xustificará non. Non digo nada.
[

.

.

.
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ESTIMARSE A UN MESMO É O PRIMEIRO PASO PARA ESTIMAR. ÓS OUTROS

Algúns cregos predicaban xa hai moito tempo aquelo , de que "la caridad
bien en ten_d ida empieza
por uno mismo'", que a
min soábame a unha xustificación máis do egoísmo.
Hoxe por hoxe penso que
esta norma garda moita
sabiduría . Entendo que
unha persoa que non fose
· estimada. que non teña
experimentado que é respetada, val orada, ese o ita da, atendida, ... difícilmcn te disfrutará dunha situación vi tal desde a que
poída respetar. valorar, escoitar e a tender ás persoas
coas que convive.
• Para poder estimar ós
ou tros primeiro hai que estimarse a un mesmo. Este
estimarse a un mesmo non
ten nada que ver co engreí~
mento, non é un poñerse
por riba dos outros, serión
máis ben un estar. a güsto
se nda quen somos, na nosa
propia pe!, levarse ben cun
mesmo, ter u nha boa imaxc de nós mesmos.
E ¿corno se consegue
unha boa imaxe de nós

mesmos? Este sentimento
está máis en relación co
trato que recibimos que co
que somos en realidade.
De feito, a nosa propia
imaxe ímoJa contrui.ndo
co reflexo r qu.e de nós

non valemos para nada.
Pensando sobre todo
nos nenos. (anque isto tamén vale para os adultos),
para medrar nesta autoestima failles falta un ambiente . no que poidan ser
como son, desenrola-las
súas diferencias e orixinalidades e os seus gustos en
ausencia de controles autoritarios
atafegantes; un
ambiente no que poidan
manifestar libremente os
seus sentimentos. sen seren
castigados, culpa bilizados
ou ameazados.
Esta autoestima, a estima de nós mesmos. é vital para poder estimar ós
outros e axudarlles a seren
máis felices: e tamén é a
base para podernos enfrentar dun xeito sereno e con
éxito ás dificultades da
vida, ós estudios. á profemesmos nos van dando no sión, ás relacións de paretrato diario as persoas coas lla , ...
Oxalá que entre todos.
que vivimos: elas vannos
facendo de espellos; van- · no noso trato diario coas
nos devolvendo unha ima- persoas cercanas. vaiamos
xe na que se compracen. propiciando un crecemendigna de amor e respeto . to orixinaL feliz e compraou unha imaxe de que cido.
Lois Ferrndás
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No pais vasco non teñen.
que digamos, molta sorte:
as e/eccións foron fe/tas
con olor a e rime e morte.

En Euskadi os socialistas,
que afirman ser do pobo
desde logo, ó autonom la
van/le dando pouco xogo.

Gañou al/ a dereita
de e orte nac ionallsta:
ségue//e a algunha distancia
o Partido s_oc ialis ta.

Po/a paz e o xusticia
/o ita Euskadiko Esquerra,
mentres Herri Batasuna
en ax uda de ETA berra.

a

iQuen nos dese nosoutros
gozáramos desa ledlc ia!:
ter u nha derelta forte
que amase ben a Galicla.

Cando, por fin, chegue o d/a
para a paz no País vasco,
todos diremos "groe iñas ",
que eles din "eskerrik asko ".
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A rALA
.
¡:
CAlilinO
·:· o
ESCURO ARUME ARPAD~ ···:

: ¿Que din os rumorosos'?
O noso himno está cheo
de dificultades para moita xente. Unha das ex pre1
sións que desconcertan é
a destes dous versos de
Pondal : "¿que din as al, tas copas / de escuro arume arpado?,, Os piñeiros
- ós que Eudardo Pondal
chama pinos fungas
dunba maneira monóto na . Pero, ¿que é o que
funga?
Desde logo, a
folla ou frouma do piñeira, que tamén chamamos
1

1

anime en_:-~~~i --~de · inschamaredes na vosa zona., ·-. ·ttünumt"d . i:µ4~ical, . _en
porque vos t~n nada . -~-.- cQn~~~to·:.'- a ~ arpá~ · aru,~emenos ca cento vintedous
. ar:picfo~ .·· .
.~·
.. .
(122) nomes rexistrados.
: . O~tra cou.s·a· é ·_.q\i:e. o
O que non habetá
· ií.os~:. bardo (cantor ·e:eüa·
que facer - e. mesmo aldas "tazañas do pobo) se
gúns diccionarios caen ... equivocase de
árbore,
oeste erro - , é tradúc~i:·· :/ J>"o.r4·':1·e .o p~eiro énos
arume por bon 01o·r, que -~ alleoi aínda .qu:e. xa se reen galego é . re&_
en.do,. e ·;K.i~t,a a súa pr.~~ncia en
que se confonde por-, s~. '. Galicia no sefailo Dez,
asemellar co castelán "ar~
como se ve na existencia
orna".
do San Martiño Pinario
In fluido por ou tros
(Piñeiro) en Com posteautores, Pondal concibe ó
la.
arume; non sei cómo lle ·
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