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Editado por. IRIMIA, ven de apare
cer un cantoral en gatego co título de 
"A Terra. que canta". E un libriño de 
121 páxinas, con 133 cantigas en. ga
lego pricticamente todas, precedidas 
dunha presentación e acompañdas de 
tres índices (alfabético, temático e 
xeral),, e dun apéndice coas Respostas 
da Misa ien G ego que corresponden 
á versión definitiva que presentará o 
Misal Galego cando saia. 

Non fai falla dicir que o libriño era 
agardado desde hai moito tempo por 
moitos crentes galegos que, raro que 
pareza, inda non dispoñ{an de nin
gunha selección de cantos en galego, 
como non fose algúns recollidos acó e 
acol' con moita vontade, pero con 
pouc~ amplltude e con moito de an
dar pola casa. Por primeira vez apare
ce un libriño digno, ben presentado e 
amplio ahondo, que recolle práctica
mente todo o que ata hoxe saíu á luz 
pública, anque cunha necesaria selec
ci6n. 

Como se di na presentación do li
bro: .. Este libriño que ser un princi
pio do pago da débeda que os crentes 
galegos temos con nós mesmos coma 
galegos e co noso pobo no seu con
xunto. Este libriño quere ser tamén 
un principio de material en galego 
que permita que as nosas comunida
des galegas celebren apresencia e a ac
ción de Deua na historia coa mesma 
lingua coa que día a día a nosa xente 
val facendo a súa pequena e grande 
historia". 

O libro logo aparecerá en tódalas li
brerías relixiosas. Xa desde agora esta 
á venta tamén no Aptdo. 5, Vilalba 
(Lugo).. O precio é de 200 pts. 

• • • 

FOLGA EN GALIDIA O PASADO 
DIA 12. Esta folga serviu para coller 
mtis conciencia do drama do paro, 
que cbega a un 23 por cento da po
boaci6n activa galega (en Vigo e Fe
rrol ata un 30 por cento). Desde o 
ano 78 o paro medrou un 369 por 
cento. Mentres qµe en España hai 
unha media dun 270 por cento. Así, 
as emp·resas con expediente de criSe 
chegaron a remate' do ano ás 882. 

A V ROMARIA INTERNACIONAL 
escomenza o día 14 en Sada: é unha 
mostra d.o folklore e das danzas dos 
paúes da Europa do Este o do 
sur de España, que vai xirar por toda 
Galicia: Melide (día 15), Brión (día 
21), Santa Comba (día 22), Chantada 
(24.), VUa1ba (25 ), Celanova (28), e 
fin de fu·ta no Carballiño o domingo 
vintenove. 

OS INCENDIOS FORESTAIS esco
menzaron con pouca forza neste vran; 
xa o ano anterior sofriron unha baixa; 
de calquera xeito, aínda houbo que 
lamentar a perda de case 58.000 hec
tárea de arborado nas distinto partea 
de España e. unbas 60.000 sen arbores. 
ICON A, responsable da conservación 
da natureza, ten previsto invertir seis 
mil millons de pesetas na defensa 
contra o lume. !Pouca cousa para tan
ta perda! 

PAIS E MES TRES é unba expriencia 
no enaino que se leva a cabo desde a 
Coruña: cunos e técnicas para un me
llor ensino; u púinas dos mércores 
na Voz: A Voz na Escota._ Agora 
ofréceno1 estes cursos de vrh: O cor
po endexam'is olvida (Técnicas de 
Anilile Biopsicolóxico), do 1-4 de 
Agosto; Educación sexual na escota, 
6-10 de aeosto; Curso para conducto
res de erupos de Escotas de Pais, 20-
24 de agosto. Para inscripción: Pais e 
Mestres, Fonseca, 8. A Coruña. 



SEMENTEffiA 

Safu sementar o lobrego 
o boa semente do vida; 
semente en comlño caído; 
/evouno un poxoro do ceo. 

Saíu sementar o lobrego 
groociños de esperanzo que medro; 
semente coi'do entre pedros: 
queimouno o sol polo cedo. 

Salu sementar o lobrego 
gromlños de paz en xusticio; 
semente entre silvas caído 
mo/vouno do triunfo o debezo. 

Saíu sementar o lobrego 
semente de pobo e de Terro; 
medrou o semente'senherbas." 
wiiif eromu!JY tfimJidiosdli tempo ... 

Saíu sementar o lobregpy 
o boa semente da vldó;1 

fTOOCiños de esperonza1 qµe medro; 
grom/ños. dé· poz' en xusticio, 
semente di!, pobo e de 7ierrrK 

Nbn sexos comiño, 
non sexos pedreiro, 
non sexos esplño. 

Sé o terro boa,· 
lugar onde prendo, 
produzo e solezo 
o boa semen te 
que Deus.che semento 
polo teu provelto, 
polo ben do Terro, 
no que ti nociches, 
do que ti ben deitos. 

.. ~ Domingo quince 
do tempo ordinario 

PARABOLA DO SEMENTADOK 

N aquel día Xesús saíu da cása, e foise sentar á bei
ra do mar. Tanta era a xente retinida ao pé del, que ti
vo que subir e sentarse nunha barca, mentras a moite
dume ficaba na beira. E faloulles de moitas cousas en 
parábolas. Dicía: 

- Unha vez saín un labrador sementar. E ao botar a 
semente, parte dela foi caendo polo camiño adiante; 
viñeron os paxaros, e comérona. Outra caen entre as 

í pedras, onde apenas había terra; e nacen de contado, 
pon¡ue aterra non tiña fondura; pero non ben saín o 
sol, queimouna e, como non tiña raíz, s.ecou. Outra 
parte caen entre espiños,, & aB> medranm os espiños, 

1 
afogárona. Ouflra. aew ftll ftom finma, dando froito: 

1 

ualiia ~.mu,, s~ ~tinta. ¡Quen teña oí-
cl'8i .,-~n . 

ESc-eiitlad'e, pois, vós a pa.-ábola d~ sementador: To- · 
~ do o que escoita a palabra do Reino e non a entende, 

ven o Maligno e arrepáñalle o sementado no seu cora
zón; esa é a que caeu no camiño. A que foi sementada 
entre as pedras, ven ser aquel que escoitando a pala
bra, de seguida a recibe con alegría; pero ao non ter 
raíz e ser inconstante, tan pronto veñen as dificultades 
ou a persecución por causa da Palabra, de seguida 
abandona. A que foi sementada entre os espiños, ven 
ser aquel que escoita a Palabra; pero as preocupacións 
do mundo e o engaño das riquezas afógana, impe -
dlndolle , dar froito. Pero a que foi sementada en boa 
terra, ven ser aquel que escoita a Palabra e a compren
de; este si que dá froito e produz nun caso cento, 
noutro sesenta e noutro trinta. 

(mateu 13, l-9; 18-23) 
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COS NOSOS 

Xosé Lois VILAR 
Moimenta. 

Chegou o vran. 
Os cativos non van 6 colexio ·e 

están todo o dla na casa. 
Moitos país, pasados dez días, 

xa non sabemos que facer cos f"illos e 
arelamos la volta do colexio. Paréce
nosque os pequenos perden o tempo 
e pouco máis fan que argallar. 

Outros collemos 6 cativo de 
man, e de _traballo en traballo, e de re
cado en recado, non lle damos tempo 
a tomar folgos. 

f'or fin, os que ternos nenos 
suspensos, pasámo-lo dla preocupa
dos en que o rapaz colla o libro un 
tempo cando menas. 

Por iso que t~d~s n·os pregunta
mos: ¿que poderla facer co pequeno 
no vran? Non se trata de buscar cousi
ñas concretas senon de matinar no 
xeito de orientar educativamente to- , 
do o tempo de vagar que o cativo ten 
por diante. 

NEN OS NO VJ 

COLABORAR 
NOS TRABALLOS DA CASA 

É necésario que o neno ache
gue o lombo. Aprenderá así a ser soli
dario e sezvicial cos mais; a descubrir 
o esforzo que os da casa fan para que 
el poda comer-vestir-estudiar; a darlle 
valor 6 traballo manual e non facerse 
señorito. Venlle ben físicamente e 
axúdalle a medrar na responsabilidade. 

É totalmente falso que somen
te cos libros desenvolvemos a inteli
xencia. Calquera traballo contribue a 
iso, porque calquera traballo esixe ca
vilar e poñer sentidiño. Polo· tanto 
traballar non só é bon. E tamén nesa
sario. 

TER TEMPO DE VAGAR. .. 
E DE ABURRIRSE 

Non é xusto nin bon para o pequeno 
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RAN -

telo todo o día babeo do 'noso mando. 
Se o, miram0s ben, nin non · o saben· a
mos ···levar. É tamén necesario darlle . 
un teinpo para el: que descanse, xo-
gue, vaia onda os amigos e se non sa
be que facer ... aM el, que se ahUITa. 

Xogando aprende a se d~traer; 
indo cos amigos decátase da necesida
de de convivir e. respetar ós mais, e 
abwrfndose, a que busque por sisó o· 
xeito de amañar os seus problemas, 
neste caso o problema do aburrimen- , 
to. 

BOTARSE FÓRA DA CASA 

As veces os primos, outras os 
tfos ... queren levar 6 pequeno. ¡Que 

vaia ! Qu'1· bote uns días lonxe das sa
ias da nai . ou das ordes do pai. Así 
medrará a súa independencia (que 
non significa perda de agarimo) ·e 
aprenderá a valerse por sl. 

Ou tras veces pode se.r un cam
pamento ou colonia de vran. ¡Can tos 
somos os que ternos medo a deixar os 
nosos fillos que vaian al~! E non nos 
decat:amos do ben que lles fai coñecer 
outros sit.iC?s, outra xente, estar sen a 
nosa protección, relacionarse con ou
tros n·enos. .. . 

.. Quédan.~ por roer o problema 
dos nenos que teñen asignaturas sus
pens~. · ¿Que facer? ¿Como orienta
los? Que vaia logo para o vindeiro nú. 

mero de IRIMIA 



NA POR TA DO LADO 
Era unha vez unha muller moi gorda e respetadiña porque nin ía ás 

leiras para que non a tomase o sol nin facfa cousa en ningures. Andaba po
las casas dos viciños, sempre a se queixar do seu mal· 

- ¡A~ miña filia, estouche perdidiña! ¡Non podo máis! ¡Este meu 
mal acaba comigo! ¡Sempre sufrindo, sempre penando, mellor quixera mo-
"er! 

Mais non morria, non, que cada vez aga"ábase máis á vida! O que 
ela quería era non traballar e pasa/o ben. Xa non era nova e, como tiña boa 
pibela, as viciñas gustaban da súa leria. e facían canto podían para que non 
lle faltara nada. 

Ca.ndo estaba sentada. nun tallo á porta da casa, cantos pasaban non 
deixaban de lle preguntar: 

- E logo, tía Antonia, ¿como lle vai hoxe? 
- Mal, meu filliño, mal. Vale máis mo"er! ¿Que fai unha coma min 

so(ña no mundo? Pasar necesidade. Eso que· eu teño a sorte, gracias ás vici
ñas -Deus as garde- de que non che me falla cousa ningunha .. ¡Ai canto es
timaba morrer! Eu pídollo ao Señor, mais non me quere oir para meu cas
tigo. íCa.nto maliño paso! ¡ Ca.nto! ¡ai,, se me oíse Deus e me quixese levar! 

E aconteceu que uns mozos m(l)eoodos,e~ ureha noitepl are»deron t~· 
chuzos de pallas e puxérome ti brinCl!IT m rolda,· di.ante m porta da 1tella~ e· 
.un deles petou na porta'.. . A veOa €liC€Wdou c'O ~tJP' erg111;mrse e· antes· de 
abrir mirou polo ferrollo do porta~ víu o lume áos fecñrn.<J& e preguntou: 

- ¿Quen é? 
- A morte -respondéronlle-. ¿Non é nesta casa onde vive a tía An.to-

nia que seica chama por min cada. día? 
E contestou a vella con {alas ª"epiadas: 
- ¡Non é aquz: miña filla, non é aquz: Vaia máis adiante, que é na 

porta do lado! . 
De "CONTOS POPULARES", 

da Biblioteca Básica da Cultura Galega, 
Galaxia, p. 82. 



UNHA TV GALEGA ( 1) 

Nestes días ándase a · falar moito 
dunha televisión galega. Acaba 'de dis
cu tirse e aprobarse no Parlamento Ga
lego ·o proxecto da TV autonómica, 
cousa que a nivel estatal xa fora apro
bado aló polo xullo do 83 -¡hai case 
un ano!-. Como se ve, a cousa non pa
rece levar moita présa. Aínda así, a 
Xunta promete que -se todo vai ben
poderíamos ter TV autonómica den
tro deste ano mesmo. Pero ¿que é o . 
que irnos ter? ¿de que se trata? 

OS PROGRAMAS GALEGOS NA 
TVE-GALICIA 

Hoxe, como é sabido, ternos na TV 
estatal algúns programas galegos (so
bre Galicia, anque non sempre en ga
lego ). No 1 ª( canal: de luns a venres, 
ás 2, media hora de temas varios, de
portes, mar, agro, cultura .•. ; e ás 2,30 
o tele-xornal. No 2° canal: de luns a 
xoves, ás 6, repite o do l 0 canal, con 
algunha outra cousiña. Mesmo ás ve
ces, fan algunha cousa ben boa. Isto 
está ben e cómpre velo. Pero cando fa
lamos da TV au ton6mica non estano 
a falar de potenciar estes programas .. 
Non. ¿Logo de que? referímonos ó 
chamado 3 ° e 4 ° canal. 

O TERCEIRO CANAL 

Tanto no noso Parlamento coma 
antes no estatal discútese moito sobre 
este 3° canal. ¿En que consiste? O 
3° canal sería un canal novo, propie-

dade do Estado, non da Co"munidade 
Autonóma, pero cedido en usufruc
to a esta para que o utilice ó seu xeito. 
O Estado ademais, subvencionaría eri 
parte os gastos dos dous primeiros 
anos. ¿Con canto? Isto estaría en pro
porci'ón coa programación feita en ga
lego .no ano anterior polos outros ca
nais que citamos antes. 

En canto a instlación e posta en 
marcha, utilízase a ·rede J;{a existente. 
Só fará falla, segundo parece, ofrecer 
un edificio para Centro Rexional (pa
ra o que xa hai terreo). 

Parece, visto así, que· non é dema
siad°' difícil nin de custo excesivo. 
¿Por que, logo, non se ten xa en mar
cha -como xa o teñen outras Comuni
dades- este 3° canal, cando hai case un 
ano que está aprobada a lei corres
pondente a nivel estatal? Pois se lle 
habemos facer caso ós políticos, por
que a Xunta, aparte outras razóns, 
nun primeiro momento non 
pensaba montar este terceiro canal, 
senón algo que cría mellor, o chama
do 4 ° canal. Xa falaremos do que su
pón este 4 ° canal e das limitacions 
que o Estado impón no 3°; 

Pero a realidade imponse, mesmo en 
política. E ás veces o mellor é enemi
go do bo. Agora parécelles que é o 
momento de pensar decididamente 
no 3° canal, sen renunciar no seu día 
a · iai.tar por ..algo mellor. ¡A ver se é 
verdade! 

Antón MIRAMONTES 
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SS . . . ,. . SS 

" ~ " ~ . ~ " ~ ~ » 
~s Perdóalle, Castelao. Televisión amosounos ss 
SS a esta Galicia inmadura · que a entrada a Bonaval SS 
ss que fixo do teu retomo acontecía entre. aplausos ~~ 
~~ un d.ía de gran tristura. e unha batalla campal. U 

" 1 SS Cando o ieu corpo chegou Pedirche perdón, de novo, s: 
~~ para estar con nós presente, é unha· cuestión de xusticia, ss « , , 
ss o pobo, ·non convocado, · agora que ti acougas S> 

ss ¡increz'ble!, estaba ausente. entre nós, "sempre en Galicia ': ss 
1 1 
~~ A túa chegada era Ti, símbolo verdecen te ss 
ss chamado. extraordinaria; de rexa galeguidade: SS 
~~ ¿que demo a converteu semente para o teu pobo ~~ 
SS en liorta partidaria? · dunha nova irmando.de. <\ 

L=~=~"'"'"'"'=="'="'="'"'="'="'"'=~ 
j -
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POR TER CRETO, CONCEDÉRONLLE UN CRÉDITO 

Dise dunha persoa q\J,e ten creto 
cando goza da estima da xen te por 
mor da súa honradez . Ter creto q uere 
dicir que a xente ere nesa persoa, fián
dose dela. (Do verbo latino "credere". 
do participio "creditu n). 

Pasoulle a algunhas 'palabras :esdrú
xulas que, !J pasaren 'do latín 6 galega, 
perderon a sílaba do medio; ·así, venda 
de vender (latín "vendita" ou renda 
(de "rendita"), QU perda .("perdita~'). 

Outras; en cambio, quedaron en ga
lego c•se coma. no latín; así dubida (la-

tín "debita"), mentres en castelán é 
"duda". ·Tamén dicimos débeda (latín 
"debita"), frente ·a "deuda", .que en 
castelán diton·ga. 

Agora·· ben~ ·se queres ·que- un Banco 
che preste cartos, entón hás pedir un 
crédito .. Esta p·alabra~ ó ser cultismo, é 
dicir,· palabra que entra tarde na lingua 
por vía culta, non ·se beneficiu· da . pri~ 

meira evolución da nosa lingua. Claro 
que no Banco son moi cucos e non che 
darán un crédito se n·on tes .creto ante 
eles ou ' a alguén ,que acredite por' t i. 
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