
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

¡Baila, Galicia, can ta e baila, 
celebra a frm.and~de regalada, ~ 
cando a luz lle rou ba o tempo á 
e as tt?rras preparan as a nadas! 

Nº 139, 1 Xullo 1984 



O TEMPO DAS FESTAS 

Todo o mundo sabe que os traballa
dores, en Galicia, e en especial os labregos, 
non andan sobrados de cartos. Inda hai dúas 
semanas, nesta mesma páxina do semanario, 
falábamos do baixo nivel no que se atopaba 
a renta agraria na actualidade. Con todo eso, 
todo o mundo sabe tamén que nestas épo
cas do ano Galicia estoupa en festas. Non 
hai día santo nin fin de semana de todo o 
verán nos que non se fagan festas en centos 
de parroquias de Galicia enteira. E, como -
ben se sabe, as festas non se fan sen cartos. 

Alguén pode pensar que esto é tirar 
os cartos e máis nada. Sen embargo quen es
tea metido no noso mundo decáqse de se
guida do moito que significa para a vida dun
ha parroquia poder celebrar cada ano a súa 
festiña. O foguete que sube ó ceo e estoupa, 
reventando no aire, nun segundo, vinte, trin
ta ou corenta pesos, é un sinal dun conxunto 
de valores que non se fabrican directamente 
cos cartos, e que, non obstante, medran can
do wtha parroquia celebra a súa festa: a 
amistade, a ledicia dunha mesa común, a le
dicia dunha peciña ben botada, o esquence
mento da apretura da vida, o recordo máis 
ou menos devoto dun santo ou santa, fortes 
no Espírito de Deus, etc. 

De tódala8 maneiras as nosas festas 
inda teñen que mellorar moito para seren de 
verdade festas de xente traballadora galega. 
Cómpre facdas máis galegas; cómpre non re
ducilas a traer unha orquesta de centos de 
miles de pesetas e máis nada; cómpre 
aproveitar a ocasión para facer ver toda a no
sa cultura pasada e presente e gozamos con 
da; cómpre convertir as festas en momentos 
para festexar os progresos que se vaian 
dando nas parroquias. _ 

Para rematar, unha felicitación a tó
dolos ramistas que, superando moitas difi. 
cultades, ousan sacrificarse polo ben da pa
rroquia, para que todos disfruten da ledicia 
da festa. 

A CAMPANA DO BONITO fixo sonar as 
súa.c; sirenas; este pebre é unha das especies 
máis rentables para a industria conserveira 
galega. ó nome propio é o atún, ·blanco ou 
común. O atún ten o seu recorrido fixo, e 
chega ás costas galegas no vrao a traveso das 
augas máis templadas. Captúrase con dúa.c; 
artes: a do "curricán" ou anzós de color, ou 
co cebo vivo a base de sardiñas, anchoas. . . 

AUGA QUE NON HAS DE BEBER, DEIXAA 
CORRER dín en algures. Seguimos derro
chando este líquido precioso. . ., mentras 
tanto no que vai de século o consumo de au
ga industrial multiplicouse por vinte. As se
quías que vimos padecendo non son só pola 
falla de chuvias, tamén pola mala administra
ción da auga. 

. "PREESCOLAR NA CASA" agora tamén na 
TV a xeito de experimento. Preséntanos un 
programa basado coma todos os deles na 
aprendizaxe a partires do entorno familiar. 
Así serán moito máis que os 1.500 do cuiso 
actual os nenos galegas que poderán apren
dar con este programa. Neste cUI'So os que le
van "Preescolar na casa" recorreron máis de 
250.000 km. polas corredoira.c; da nosa te
rra. 

A INDUSTRIA NA V AL galega segue movi-
. lizándose para recibir un tratamento xusto. 

A forza de insistir parece que a Xunta quere 
facer algo (fala de conseguir ata 87 contratos 
por valor de 28 mil millóns). Os a.c;teleiros 
representan o 8 por cento do noso PIB (Pro
ducto Interior Bruto), é algo máis do 10 por 
cento da man de obra. 

AS RAPAS DAS BEST AS son o encontro de 
.tódolos anos entre os cabalas, ·as vacas e os 
seus amos. En Ourense hai poucos animais 
en réxime de libertade e non se dan os cu -
rros, os máis coñecidos son os de Pontevedra 
e os que se conservan con máis tipismo sin 
tanta maxificación son os de Lugo. 



Xesús, 
ensíname 
a querer/le moito 
ao meu pai, á miña nai, 
ao meu filio, á miña filia, 
a tódolos meus. 

Xesús, 
que ese amor que lles teña 
sexa a escoia diaria 
onde aprenda a quererte a ti, 
a ti por riba de todo, 
a ti por riba de todos. 

·xesús, 
ensíname 
a cargar coa cruz, 
coa miña cruz, , 
e co pedaciño da cruz dos demais 
que a mi me toca. 

Xesús, 
ensinanre· crse.gufrte. . 
seni m'edo, sen cobard'ías~ . _ 
sen volver a visttr atrás. · 

Xesús, 
ensíname 
a perder a vida por ti, 
pola xente, 
polo teu plan entre a xente, 
pola clase traba~ladora. . 

Ensíname a perder a vida, 
o tempo, a saúde, . 
·as aficións, os cariño5. 

Xesús, 
ensíname 
a descubrirte e acollerte 
na xente que a dirario 
chega a porta da miña casa, 
ou se cruza comigo no camiño. 

1 • 
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do tempo ordinario 

PARA SER BON SEGUIDOR DE XESUS 

Falou Xesús e dixo: 
- Quen ama ao seu pai ou á súa filia máis 

que a min, non é digno de min. E quen ame ao 
seu fillo ou á súa filia máis que a mio, non é dig
no de min. E quen non carga coa súa cruz e me 
segue, non é digno de mio. Quen trate de conser
var a vida, perderaa; pero quen a perda por mio, 
ese conservaraa. 

Quen vos recibe a vós, redheme a mio; e 
quen me recibe a mio, recibe ao que me enviou. 
Quen recibe a un profeta, por ser profeta, terá 
recompensa de profeta, quen recibe un xusto, te- . 
rá recompensa· de xusto. E quen dé de beber a 
un d'estes pequenos, aoque na máis sexa un va-

, so de auga fresca, po~. se~ discípulo meu, asegú
rovos que non perdera a sua recompensa. 

Xesús, 
ensíname 
a darlle aprecio, coma a ti, 
ás cousas pequenas 
que me fan os viciños 
ou que eu fago tamén 
a calquera dos máis pequenos. 

Xesús, 
ensíname 
a ser digno de ti. 

(Mateu 10, 37-42) 
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\ -....bOLONIA . E CAMPAMEN 

Cada vez máis vai habendo posibilidades de que os rapaces galegos, inclus 
cións durante o vran. Marta Sopeña recolleu para os lectores de IRIMIA unha 1 

breve e apretada noticia non se dá razón de todos, nin con moito. Quizaves par: 
polos datos que nela se aportan e como voz de alerta para contar cos campamento 

PARA INFORMACION E SOLICITUDES 
DOSCAMPAMENTOSDAXUNTA 

Información en calquera Delegación Provincial da Conselle
ría de Turismo, Xuventude e Deportes e a solicitude na Delegación 
da Provincia onde estea situado o campamento ou albergue ó que 
se quere ir. Enderezos das Delegacións: 

A CORUÑA: Durán Loriga 9, l 0 ;Tlfns. (981)2265 50/2213 36 
LUGO: Dr. García Portela 7. Apdo. 18; Tlfns. (982) 22 20 72 

22 20 70 
OURENSE: Avda. da Habana 105; Tlfns. (988) 22 08 39/23 21 21 
PONTEVEDRA: Benito Corbal 4 7: Tlfns. (986) 8_5 90 66/85 07 00 

CONDICIONS XERAIS PARA A ASISTENCIA 
ÓS TURNOS E CAMPAMENTOS DA XUNTA · 

. 

Solicitudes: Cubrirase en impreso oficial que será entregado direc
tamente ou remitido g_or correo á Delegación Provin
cial da Consellería de Turismo e Xuventude onde está 
situado o campamento solicitado. Con ela acompañar 
sobre franqueado co enderezo do solicitante para reci
bir contestación da súa solicitude. 

Documentación: Unha vez recibido da Delegación o escrito de ad
xudicación provisional de plaza, mandar os seguintes 
papeis: 

1.- Resguardo de ingreso cu·ota na conta corriente que se lle indica
rá. De non recfüirse no plazo de 8 días poderá adxudicarse a 
p_laza a outro. 

2.- Volante (para médico) de desplazado da Seguridade Social ou 
semellante. 

3.- Boleün médico de aptitude. 
4.~ Para os cursos de vela: declaración paterna de que o solicitante 

sabe nadar con soltura. 
Equipo necesario: O propio do aseo persoal; prendas deportivas; 

bafiador; prenda para abrigo ou auga; nos campamen
tos: saco de dormir ou sabas. 

(Preparou: Marta Sopeña) 

Entldade OrQanl 
Consello 1 nterparr 
de Cáritas - San tia 
e/ S. Roque 2 
llf. 58 22 99 
Cárltas Lu go 
Prza. Ferro! 3 
11(24 2009 
·Asociación Xuveni 

Paxarlños 
Apdo. 543 - Santl< 
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30/7J ! 15/8 
15/8 

¡16 -30/8 
~0/8 



X-n--1: L ·1: 
TOS DE VRAN 
o os do campo, poidan participar en campamentos ou tumos de colonias de vaca
mostra dos moitos campamentos que se organizan neste tempo na nosa terra. Nesta 
a algúns chegue tarde esta información pero coidamos que sempre será proveitosa 
s o próximo vran,. anque algúns teñen aínda a inscripción aberta. 

C O LO N 1 AS 
Izad ora Lugar Datas Edad e Precio Matrícula en 
·oquial 1 -16 Xullo 1Oa14 (nenes 
go Amela 16 -31 Xulio 1 O a 14 (nenas: 

Porto do Son 31 Xulio - 5 Agoste 7 a 9 (nenes) 3.000 pts Parroquias 
15 - 30 Agosto 7 a 9 (nenas) 

; 

Porto do Son 15 - 30 Agosto 8 a 14 7.800 pts Cáritas Lugo 
P6dense pedir Becas 

IJ 
Pasaxe -A Guardia 16 -31 Xullo 9a13 3.000 pts. c/ Montero R(os '39 ou 

390 (Pontevedra) Ap1ado. 543 - Santiago 
30 Xunlo -6 Xullo 11 a 12 
6 -13 Xulio 11 a 12 En tódalas escotas 

unlciplc Aguiño - Bolro 13 -20 Xullo 1Oa11 do Municipio 
) 20-27 Xullo 1Oa11 de Santiago 

27 Xullo - 3 Agoste 9a10 
3 -11 Aaosto 

l 
·-

AL G u Ns· .c A M-P A M .EN Tos DA X u N TA DE GAL 1c1 A 
- .. 

(Pode solicitar plaza quen queira) 
INSTALACION NA QUE SE REALIZA j 

TU ANOS DE CAMPAMENTO 1 

MODALIDADE EDADES PRECIO i 

A Devesa - Ribadeo (Lugo) 1 Aire libre e recreativo - de'3ortlvo 14-17 8.300 

1 
Fórcarel (Pontevedra) 1 Recreativo e deportivo - cultural 9 -12 8.300 
Forcarei (Pontevedra) Recreativo e deportivo - cultural 12 -15 8.300 

1 TURNOS DE Al BERGUES 
Albergue Marina Española (Coruña) Recreativo e deportivo 8 -11 10.200 i 
Albergue de Gandar(o (Coruña) Curso lnlciaci6n Biolox(a Marlña 14-17 10.200 ! 

Albergue de Gandarfo (Coruña) Curso Artes Plásticas 12 -15 10.200 

1 Albergue de Gandar(o (Coruña) Deportes (Balonman, Baloncesto e Voleibol) 12 -15 10.200 
Albergue "As Slnas" (Pontevedra) Recreativo, deportivo - cultural 9 -13 10.200 

! Albergue Portomar(n (.Lugo) Na1acl6n e recreación 10 -14 9.000 
TURNOS ACTIVIDADES NAUTICAS 

1 Albergue Area ( Lugo) Vela, táboa e esquí. 14-17 15.000 
Campamento "As Sinas" (Pontevedra) Vela e táboa 15 -18 11.500 1 

Albergue Area ( Lu go) Vela, táboa e esquf 14 -17 15.000 
1 Cam¡:amento "As Slnas" (Pontevedra) Vela e táboa 14 -17 11.500 

Campamento "As Slnas" (Pontevedra) V~a e táboa 14 -17 11.500 i 
¡ 

--~AMPOS DEIBA1ª.éJ,._1,,.Q_ -- - +- i 
lllas C(es '(Pontevedra) Hispano - Francés 1 Protección naturaleza 18 -25' 3.500 

"1 

llla de Ons (Pontevedra) 1 ntemac. Protección naturaleza 18-25 3,500 j 
l 

lllas Cfes (Pontevedra) Nacional Proteccl6n naturaleza 15 -18 3.500 1 

llla de Ons (Pontevedra) Nacional Protección naturaleza 15-18 3 .500 
¡ 

lllas C(es 1Pontevedra) lnternac. Protecci6n naturaleza 18-25 3.500 
1 llla de Ons (Pontevedra) lnternac. Protección naturaleza 18 -25 3.500 . ______ ....__ .... 

----~--~-..__·---···-- ..... - - ---· --- . 

j' 



O VENTO 
E 0$ tARBAllO! DUNHA TERR 

$ 6 tiven unha oportunidade na miña vida de atravesar unha carballeira 
nunha noite de vendaval e xistra. Para min aquela experiencia foi tan fonda que 
ficou grabada no meu esplrito con caracteres imposible de borrar. 

Xa pasaron moitos anos e alnda é hoxe o día que nos sei dicir con 
seguridad e se o ven to zoaba, se f alaba ou se choraba naquela carballeira. Quizais 
o vento non zoa. Quizais o vento fala. ¿Fala ou chora o vento con pranto 
secular? QuiZais non é o vento quen chora. Quizais s6 presta a súa voz endexa
mais mentireira ós carballos, Arbores nosas máis ca ningunha, que son as que 
verdadeiramente choran polos fillos dunha ·terra espaflados polo mundo 
adiante. Por uns fillos que tiveron tamén que fuxir un día bretemoso como 
amigos de tódolos ·ventos. Como ·incansables aventureiros de moitas desventu-
ras. 

¿Serán eses fillos quen choran no ultramar ou alén dos Pirineos? ¿Traerá 
o vento os seus laios do espirito que só materializan no roce contra os maxes
tuosos carballos? 

¿Quen sabe se o z9ar do vento nas nosas carballeiras non será o resoar do 
brui'do irmandiño daqueles noventa mil labregos que .acordaron queimar xugos 
en Pontedeuine, Ferrol, Vilalba, Betanzos, Ulla, Limia, Castro de Rei. . . ? 

E afnda estou a iriatinar que cando, naquela noite pecha asistín 6 sublime 
espectáculo dun vento arrolador, · indómito ,. 
corcel, que segaba xigan.tescas c:opaS de centénarios 
carballos, "si'mbolos do señorfo espiritual de Galicia", 
estaba asistindo como espectador abraiado á desco
munal loíta duns feros guerreiros celtas, ·endexamais 

domados de todo, que no monte Medulio nemmc.ian 
á vida, por non chorar para sempre saudos©s,.-sobre 
~unha Terra ald'raxada polo inxusto agresor ron:ia~.· 
no. 

Cada pola que esgazaba do tronco sem~-. 
Hábame o laio .tr.axicam.en te infindo dunha 
·Nai-Terra _por cada f-illo perdido na mons
truosa batana. 

S6 tiven unha oportunidade na 
miña vida de atravesar unha carballeira 
nunha noite de vendaval. Son tales as 
cavilacións que non quixera volver a 
pasar por ah'. 



A CA=tOn clo LUmc 
TV:l POL/TICA OU XUSTICIA? 

O asunto das responsabilidades, no desastre económico da Banca Catalana, 
de 21 persoas entre as que está o Presidente de Cataluña Jordi Pujol, está a crear 
unha psicose nacional que chega a ta nós: 

Que se é unha ofensa o pobo catalán. Que se foi unha xogada sucia do 
goberno da nación como vinganza por non acadar mellores resultados nas eleccións 
autonómicas. Que se é un intento de rebaixar tódalas autonomías. Que· se é un 
atentado ás institucións. Que por que se escolleu este momento'e non outro ... 

A marxe da liorta política que pode haber no fondo -e digoo sen senso des
pectivo, xa que a política é cousa de todos e todos facemos política aínda que non 
queiramos- paréceme que hai algunhas ideas que é urxente gritalas entre todos: 

1.- En primeiro lugar, e por entiba de tódalas trécolas, hai un feito que a to
dos nos custou moi caro, no que é posible -só posible- que estean implicadas al
gunhas persoas. Pois sexan quen sexan as tales persoas, así se chamasen Nixon e fo
sen presidentes da maior nación do mundo, hai que aplicárlle-las leis e xulgalas co
mo se faría con calquera outro. Ante a lei todos deben ser iguais. Procedan os tri
bunais de xusticia, que para iso están; clarexen as responsabilidades de cadaquén e 
dígannos quen ten a culpa e quen non a ten. E isto, -como din na miña terra- caia 
quen caia. Só isto se chama xusticia. 

2.- En segundo lugar. mais que opoñerse ou dificulta-lo exercicio deses tribu
nais, o que esiximos de calquera político é que el mesmo se ofrezca á xusticia e que 
pida que a súa situación se aclare canto antes e ata o fondo. Só así poderemos crer 
nel. Se non o fai, non nos serve. Lamento .polo tanto toda a mcmtaxe dos interesa
dos neste asunto. Para min non deron a talla, en absoluto. E hai que esixilo. 

3 .- En terceiro lugar, xa pasaron os tempos en que un pobo se "encamaba" 
nunha persoa, por moi líder que sexa. Nin Pujol nin ninguén é o pobo de Cataluña; 
e unha ofensa a un político -se a houbese, que xa se sabe o que é o "rollo" poli- · 
tico- non pode confundirse cunha ofensa 6 pob.o todo. Ata ahí se podía chegar. 
Todo isto chéirame un chisco a tempos pasados que é meior non recordar ... 
Coido, máis ben, que é o pobo de Cataluña o que se debería sentir ofendido -é un 
dicir- por esa falsa e absolutista identificación de "o pobo son eu". Tempos ... 

4.- Por último, se algún ataque se ve ás institucións é a tramoia mQntada no 
caso, que pode "rallen tizar" o proceso da xusticia ·e confundir en parte o senso pro
fundo de xusticia do pobo. 

Aínd~ que, polo demais, non haxa . que preocuparse demasiado, pois o bo 
senso deste pobo non ha de· alteFarse ·tan facilmente .. 

Antón Miramontes 
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SS SS 
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~~ Sábado, trinta de xuño Oito cancións gañadoras ~~ 
~~ - o Irimego avisa axiña- irán colle-lo camiño ~~ 
SS será o segundo concurso que os leve á gran final SS 
~~ que artella "Cantareliña". a ter en San Sadurniño. ~~ 
~ ~ 
~ n 
~~ A estas horas, non dubido Alí, o 30 de xuño, ~~ 
SS que deste concurso saibas: ás seis en punto da tarde ~: 
~~ é de cancións infantís haberá moito ambiente ~~ 
~~ e organiza Os Saraibas. e un entusiasmo que arde. ~s 
~ ~ 
~ i 
~~ Participan varios grupos Convida o grupo Saraibas ~~ 
ss que entre ele_s se eliminan, cunha frase intelixente: ss 
~~ quedando de finalistas "Mentres canten os meniños ~~ 

L~::=~::~:~~=~~::~~:::~~,.J 

A Medicina e as menciñas 

Un médico non é un menciñeiro, dos médicos e as medicinas das farma

con tódodolos· respetos para ámbolos cias e outra as menciñas dos menciñei-

dous. O d ou tor fai estudios na Faculta
d e de Medicina (nunca "mediciña") e, 
cando visita a un enfermo, polo xeral 
recéitalle_ medicinas · e con tal receita, 
pode irá farmacia. 

En troques, o menciñeiro non 
ten estudios oficias, aínda que ás veces 

acerta ben. Eles mesmos adoitan prepa
ra-las m en ciñas. 

Unha cou.sa é, logo, a _medicina 

ros. 
Con todo, vai habendo demasia

do costume de Hes escoitar ós mesmos 

estudiantes dicir que estudian "Medi
ciña", cando o que estudian é Medici

na. O que pasa é que Hes parece máis 
galego dicilo dese xeito. 

Sobre esa tendencia de abusar 
das formas ~iño, -iña, volverémo-lo pró

ximo día. 
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