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NACE UN NOVO PARTIDO 

O vintecatro de xuño vaise celebrar en 
Santiago o Congreso de fundación dun 
novo partido nacionalista. Levará o 
nome PSG-EG. Trátase en realidade da 
unión de dous partidos que xa veñen 
de atrás: Partido Socialista Galego e 
Esquerda Galega. 

D~de 1981 a 1982 o naciona
lismo perdeu nas eleccións 71.500 
votos o que significa arredor do 56 
por cento de perda. É verdade que 
non se pode medir o nacionalismo 
galego t.an só polos votos, pero dalgún 
xeito estes indican a esperanza que 
a xente deposita en tal ou cal. partido. 
Asl pois o panorama non resulta 
alentador e coidamos que unha das 
causas é a excesiva división entre os 
mesmos nacionalistas. Divisións que 
non sempre estiveron xustificadas. 

Por iso saudamos con alegrla este 
esforzo de unidade, que quizaves xa 
debera estar feíto antes, pero non por 
iso pensamos devaloralo. Galicia preci
sa dese entendemento que lle dea 
unha imaxe de forza 6 nacionalismo 
de esquerda: non podemos esquencer
nos do BNG (Bloque Nacional Galego) 

Semente unha cousiña en contra; 
excesivas letrar ("PSG-EG") como 
para gardar na cabeciña. 

-Duascenta empresas, chamadas MULTINA
CIONAIS?.. controlan a economía do mundo. 
Total: o '10 por cento da producción mun
dial. Destas empresas: 91 son americanas do 
norte: 21 alemanas e outras tantas inglesas, 
20 xaponesas ... 

A VOLTA DE CASTELAO nestes días é 
~a ocasión para ir recuperando a verda
deira identidade cultural e social de Galicia 
coma nación. MoD'eu despois dun longo exi
lio a comenzos · do 50, e foi enterrado no 
Panteón do Centro Galego de Bos Aires. Os 
galegas de máis alá do océano déixano vir 
con pena ... ; xa en 1790 había un centro ga- · 
lego na Arxentina. 

SANTO DOMINGO DE BONA V AL é un 
· Mosteiro do século Xlll a carón de Compos
tela. ~ unha mostra da arte das ordes mendi
cantes: franciscanos e dominicos que acu
dían a Santiago. Hoxe garda no seu seo o 
Museo do Pobo Galega e o Panteón de Gale
gas Ilustres, onde están enterrados Rosalía 
de Castro, Alfredo Brañas, o escultor Asorei. 
E agora tamén acollerá "ó irmán Daniel,,; 
o Castelao universal. 

OS CASEIROS que malviven desde séculas 
pagando "o medio" do froito que recollen 
ó ano, están sendo privados das terras que 
traballan en moitas parroquias de Galicia. 
Os especuladores acobillados na súa pille
ría mercan por catro perras lugares entei
ros para montar as súas explotacións. Agora 
mesmo, dezasete familias de Somozas están 
padecendo o drama de quedarse na rúa. 

AS GALEGAS CAMPEONAS DE FUTBOL. 
O equipo coruñés Karbo Deportivo ven de 
proclamarse campeón de Españ,a de futbol 
fiminino ganándolle a final o equipo vasco 
Amosarraín. Non foi casualidade pois o 
Karbo xa era o anterior campeón tanto ga
lego como español. Parece que as galegas 
que non están mal por atrás .destacan pola 
súa dianteira con perdón: cinco goles me
teron ás vasc~ e encaixaron :~omente tres. 



OS IMPOSIBLES DE DEUS 

Unho vez, aló en Xudea, 
unidos por casamento, 
Zacarías e Sabela 
vivlan non moi contentos. 

Posaran anos e anos 
sen teren nena nin neno; 
o corpo foro engurrando, 
sofrlan vtndose vellos. 

A forza de Deus que é arande. 
máis forte que o sangue vello, 
fixo un miragre exultante , 
e deu á estéril un neno. 

Por nome X oán lle puxeron, 
segundo un anxo dixera. 
que quer dicir en hebreo: . 
favorable Deus /les era. 

O poi que mudo quedara 
oor desconfiar do f.eito 
recobrou entón a fa/a 
e cantaba a Deus contento: 

A xente toda que oíu 
fa/ar de tan grandes cousas 
loubaba con forza a Oeus 
que aos máis humildes reforza. 

O neno medraba sano, 
coa fortaleza da alma, 
deixando ben comprobado 
que Deus cabo del andaba. 

Por ruindades de fóra, 
por ruindades de dentro 
moitas veces moita xente 
padece grandes tormentos. 

Parécenos imposible 
pausar carga tan pesada. 
romper as corres que apretan 
as nosas vidas canqadas. 

O NACEMENTO DE XOAN BATISTA 

Cando se lle cumnliu o tempo á Sahela, 
a lu7. un filio. Enterarlos os parentes e viciños 
da hondade con que DP.us a tiña regalado, fó
rona felicitar. Aos oito díafil, levárono a cirr.un
cidar e querianlle poñer Zacarí~, coma seu 
pai. Pero intP.rveu a súa nai d1cindo· 

- ¡Non, ch:imarasP. Xoán! 
Eles replicaron· 
- !PP.ro se non hai nin'1lléri na túa parente

la quP. se chame así! 
Preguntáronlle por señas ao seu pai, como 

quería que se chamase .. El, pedindo unha ta-
hoiña, escrihiu: · 

- Xoán é o seu nome. . 
Todos ficaron ahraiados. E no intre ·cei

hóuselle a lin~a, e empezou a fal~ hendicin
do a Deus. Os viciños quedaron sohrecollidos e 
por toda a montaña non se f alaba doutra cou
sa. Tódolos que o oían dicían moi impresiona
dos: "¿Que vai ser deste neno?" Porque a man 

· de Deus estaba con el. 
O neniño medraba, facéndose forte de es

pírito: e viviu no deserto ata o día no que se 
manifestou a Israel 

Pero non hai imposibles 
que non se poidan vencer, 
por moito que algúns caciques 
no/o queiran facer crer. 

(Lucas 1, 57~.80) 

Se Deus ·nos é favorable 
e nós poñemos esforzo, 
non hai causa que se aquante · 
cedo ou tarde chega o gozo. 
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Castelao volve. Desde o próxit11 
samados descansarán na Galicia que 
loitou: no Panteón de Galegos Ilustt 
Compostela. Durante 34 anos os gale. 
agarimo os seus restos. Tivo que m01 
nacionalista e republicano o que, par 
te filio de Galicia. Gran escritor. ma! 
nial dibuxante, combativo e leal polí 
lao destacou en moitos saberes, pero 
tria, Galicia, e á súa cultura. Pouco ar 
35 anos, ·escribiu unhas palabras que 
que patrocinan agora o seu regreso d 
deixar testemuño da miña fe rexa no 
non se limitan ó conquerimento dun 
ciosamente polo Estado Español, sen 
para Galiza dentro dunha Confederad 

Como homenaxe a tan gran ga 
dibuxos que publicou nos~ periódicos e 

AJ:.GUNHAS DATAS DE CASTELAC 

1886.- Naceu en Rianxo o día 30 de x 
· 1896.- Emigra coa súa familia para Ar: 
1900.- Volve a Galicia onde estud 
1912.- Casa con Virxinia Pereira, gale 

ce-la súa profesión para dedicat 
1922.- Colabora como dibuxante no x 
1931 .- E un dos fundadores do Partic 

putado en Cortes polo mesmo 
cido como pintor, dibuxante e 

1936.- Volve a saír deputado en Cor1 
lla incansablemente para a apro 
nomía para Galicia, que o pob 
o día 28 de xuño de 1936. . 

1940.- Despois da guerra civil chegé 
1944.- Publicase o seu importante lit 

green Galiza". 
1946.- E nomeado ministro do Gobe1 

exilio. 
1950.- Fínase en Bos Aires o 7 de xam 



10 día 28, os seus restos embal
. tanto amou e pola que tanto 
res do mosteiro de Bonaval en 
!gos de Arxentina gardaron con 
rrer lonxe da súa Terra por ser 
~a moitos. ·foi o máis importan
gnífico pintor, bon orador, xe
~tico nacionalista galego, Caste
, sobre todo no amor á súa pa
ntes de morrer, hai agora xusto 
os homes da Xunta de Galicia 

ieberían ter en conta: "Quero 
) triunfo dos riosos ideais, aue 
. simple Estatuto otorgado gra
tón dunha Autonomía integral 
ión Hispana". 
liego reproducimos algúns dos 
do se tempo. 

) 

~aneiro. 
xentina . 
.iará a carreira de medicina. 
~ga da Estrada e deixa de exer
rse á pintura e 6 arte. 
: ornal Galicia de Vigo. 
do Galeguista. Sae elexido de
' partido. E xa un home coñe-
escritor. 
tes e como nacionalista traba
)bación dun Estatuto de Auto
)0 galego aprobou en votación 

a a Bos Aires na Arxentina. 
)ro histórico e político "Sem-

rno da República española no 

eiro. 

Asi quixeran que fose sempre a nasa Terra. 
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OS CRUCEIR-OS . 
Con ocasión do regreso dos res

tos de Castelao a Galicia publicamos 
hoxe nesta sección unha das narra
cións do seu libro Cousas publicada 
por primeira ve~ no ano 1926. 

Onde hai un cruceiro houbo 
sempre un pecado, e cada cruceiro é 
unha or.ación de pedra que fixo babear 
un perdón do ceo polo arrepentimen
to de quen o pagou e polo gran 
sentimento de quen o fbco. 

¿ Tedes reparado nos nosos 
cruceiros aldeáns? Pois reparade. A 
Vir.xe das Angustias, enclavada no 
reverso de moitas cruces de pedra, non 
é a Piedade dos escultores; é a Piedade 
creada polos canteiros. 

Os nosos can teiros, debcándose 
levar polo sentimento, non podían 
maxinar un home no colo da nai. 

Para os artistas canteiros, 
Xesucristo sempre é pequeno. sempre 
é o Nen o, porque ·é o Filio. e os fill-os 
sempre somos pequen.os nos colos das 
n osas· n ais. 

Reparade nos cruceiros e 
descubriredes moitos tesouros. 



A CA=tOn do LUmiC 
DOUS CONTOS DE BOTICARIOS 

- O PAISANO NA BOTICA 

Foi un paisano á capital, e en
trando na botica quedou mirando todo 
arredor sen pedir nada. O boticario pre
guntoulle qué era o que quería, e el res
.pondeulle: 

- Pois do que aquí non vexo. 
~ Hombre, aquí hay de todo, 

¿no ve que esto es una botica? - con
testoulle o boticario burlándose do pai-
sano. 

O paisano ben viu que se ría del 
e, entón, díxolle con retranca: 

- É verdade ... Ten razón. Pois 
amóseme, logo, unha albarda. 

- Hombre -respondeu o botica
rio todo avergoñado- De eso sí es ver
dad que no tengo. 

- Bueno -dixo o paisano- ¡ ou
tro día terá! 

- O BOTICARIO, 
O PARVO E AS MOSCAS 

Un home que tiñan por medio 
aparvado entrou unha vez na botica e 
díxolle ó boticario: 

- Ai, señor, ¡moitas moscas 
ten aquí! . 

- Pois mira -díxolle o boticario
por cada mosca que mates douche un 
peso. 

O home puxo de testigos á xen
te que había na botica e púxose a ma
tar moscas xuntando vinte ou vinte
cinco. 

O boticario ía mirando unha por . 
unha, e falle dicindo según as separaba: 

- Esta é mosco. 
Separaba outra e dicía igual: 
- Esta é mosco. 
E así todas. Ningunha era mosca. 

todos eran"moscos". Claro, non lle de
ron ningún peso e fixéronlle a risa. 

Pero aquel paisanmo tiña col
meas, e tódolos anos lle mandaba a pro
ba do mel 6 boticario. Así que lle che
gou a hora de lle manda-lo mel, foi á 
corte e colleu un pouco de bosta das 
vacas e misturouno co mel que lle í~ 
mandar 6 boticario. 

Pasou tempo, e, un día que foi 
o home pola botica, preguntoulle 6 
boticario se lle gustar~ · o mel 

O boticario .conte .~oulle: 
- Home, esta vez non estaba na

da bon. Mesmo parecía que sabía a 
merda, con perdón. 

- E ben que a tiña -díxolle o 
medio parvo-. Pero, mire, señor· ¡o 
que lle sabe separa-las moscas dos mos
cos, que separe a merda do mel! 

(Do libro CONTOS POPULARES, da 
Biblioteca Básica da Cultura Galega, 
patrocinada polas Deputacións de Ga
licia.) 

MUITO DE AQUI E MUITO DE ALA E TAL E QUE 
SEi EU, PERO DEIXA QUE _XA 

--------... 
o 
o 
o 
o 
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SS SS 
1 ~ 
SS SS 
S5 Este mes de xuño évos O malo deste pals ss 
~~ de romería ci Facenda é que aqul ninguén se fla ~~ . 
SS para que todos fagamos do que se faga cos cartos SS 

~~ a declaración da renda. que nos sacan de sangría. ~~ 
1 n 
~~ Rematou o día once Aínda quedan moitos anos ~~ 
~~ un dos prazos deste asunto. de educación a porfía ~~ 
~~ ¿Cántos fraudes habería? para cumpri-los deberes ~~ 
ss Non acuso: só pregunto. de boa cidadanía. ss 
1 ~ 1 i 
~~ Trampa non fanos que teñen O Irimego aconsella, ~~ 
1 os seus soldos. controlados e desde aqul mesmo Hr;plora: ~~ 
ss pero fana mo1ta xen te, por favor, co ben comun, <~ 
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A IGNORANCIA DO ASASINO 
"Quen ama, non mata", afirmaba 

esa choromiqueira serie brasileira que 
vimos na televisión. E quen mata é un 
asasino, dicimos nós, fartos de ver' es
crito e escoitarmos dicir "asesiño", de 
acordo coa tendencia de abusar das 
formas "-iño, -iña" das que falabá-la 
semana pasada. 

Hai quen fala de "gasoliña" por ga
solin-a, e mesmo se refire ás "cortiñas" 
da sala cando son cortinas, mentres 
cortiña ou circundo é a parte de terra 
que rodea a casa; tamén hai quen ase
gura que unha .casa está en "ruiñas'·' 
por ru ínas ou que discorre ( discorrer) 

sobre o divino e mailo humano dicin
do "diviño" e "humán", non decatán
dose de que este último' € un cultismo. 

Por outra parte, hai unha palabra 
que se pode dicir das dúas formas: 
cam pesiñ o e campesino. 

Ollo, logo, con ese E~E do que se 
abusa,. porque só os ignorantes (e non 
"iñoran tes", como dicía Pondal) ousan 
dicir "ciñe" por cine, ou "destiño" por 
destino. Non hai que ser inocentes 
(non "iñocentes") deixándose levar po
lo primeiro que se escoite. Con todo, 
non é extraño (non "estrano") que 
custe traballo saber estas cousas. 
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