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25 DE XULLO: 

NON CONFUNDAMOS 

Nos últimos tempos adoitase dicir 
que aquí todo 1é dre ttoll·os: o seI gale
guista, 6 2.5 de X uno·, a figura de Cas
telao. Que tanto ten loitar arreo por 
facer normal o galego na cultura, nos 
concellos, no ensino, nos xuzgados, 
na radio. Que un "non é máis galego" 
(quérennos facer crer) por falar gal~
go, que iso ~ ser intolerantes. Que 
aquí todos somos iguais. Nos últi.mos 
te·mpos .dísenos tamén que figuras co
mo a de Castelao son de todos. Mes
mo dos que •0 cen¡;¡mraJ11011li, p 'eseguiron 
calumniaron e iexiliaron. Agora resu1l
ta que Castelao va'le p.ara todo e que a 
súa figura <está ¡plli>r riiba de toda idea 
política. 

Pero non. O galego é de ~uen o· usa a 
diario no traballo e n:a ..c:asa. É d.e 
quen se arrepón a diar.h> frente idu 
funcionario que che responde "¿có
mo dice?" se lle falas no idioma do 
país de Castelao; é de quen fai a ins
tancia en galego sabendo que lle trae 
desventaxa, de quen responde en ga
lego a ese examen, de quen educa en 
galego 6 seu (illo. 

Castelao non é de todos,. que mais 
quixésemos, polo simple feito de que 
non todos están con Castelao. Tam
pouco é de todos o día da pat.ria gale
ga, porque por desgracia hai moitos 
aínda que presumindo de "ser galegos 
como el que más" somente actúan pa
ra debilitar o ser nacional de Galicia. 
Para os galegos de corazón, felicida
des e' renovado alento. 

* * * 

OS FESTIVAIS DE MUSICA CELTA 
voltan a facer sonar a gaita e pandeiro. O de 
Ortigueira neste fm de semana conta coa 
participación de grupos dos .. países celtas: Ir
landa; ~Qc~,. Bm~?ª e Galicia. En Vig9 
d~ 24 o 2~ _máis mus1ca celta coa participa
cmn da ,mus1ca de Gales, &cocia, Asturias .•. 
Ambolosdous ·festivais .son potenciados nes
ta. ocasión pola Xunta de Gal.icia. 

' ' 

AS PRAIAS A TOPE. As nasas praias exten- . 
didas por case 1.195 kilómetros de costa es
tán a rebosar. As rías do Norte son as máis 
limpas, cecais porque nas Rías Baixas apíña
se a poboación nas praias e aportan máis ba
suras e residuos. N algunhas das nosas praias 
ven aparecendo contaminación por hongos 
na ama, por exempro, na de Xil,gar de San
xenxo., a de S. ~co -en Muros, ~ottoce
lo de M_,arí n, Ribeíra :de 1Jaiona. Aconséllase 
inmi ibanarse :a.ta :seiienta· e · cinco metros. de 
dis1mlcia das afuantaml&S ie desagües que 
tideli>en ·e~ :sempr~-senaUzadCl>S.. ' 

A CABEZA DA LISTA NEGRA ;tle acciden
tes_: Ourense (en cuarto lugar), Coruña (en 
qumto) e as catro provincias por riba da me
dia española de accidentes. Unha estadística 
que bena precaución, e rnáis que nada no 
vran. Non esquezamos que a provincia da 
Coruña p~a ppr ser máis arriscada en canto 
a carreteras. " 

O "PRIMEIRO CONGRESO INTERNA
CIONAL DA LINGUA GALEGO-PORTU
GUESA", organizado pola "Associa~om Ga
lega da Lingua" (AGAL) celebrarase en Ou
rense os días 20-24 de Setembro. A AGAL 
"entendeu que este era o momento oportu
no para abrir un amplio debate sobre o pre
~nte e futuro da lingua na GaUza", según as 
súas palabras. . .. . 



Eu quero ser un cruceiro. 
obervador calado e atento 
dos adrios e dos camposantos, 

. dos lugarf!S de loit9 e de festa, 
do ir e vir,<Jos cam"/ños, . . 
dos tra tia// os nas terras, · 
da Terra que a mln me rodea. · 

Eu quero ser un cruce/ro, · 
ofrecéndo/le 6s meus; 
como a min me ofreceron 
o rnellor que eu teño; 
o mesmlño que a nai nos áuceiros 
lle ofrece ó que pasa 
o corpo do fil/o desfeito. 

Eu quero ser un cruceiro, 
e ser entre os meus, sen respiro, 
sino/ da paciencia de Deus 
que e~pera e espera, 
sen cansar na tarefa 
de dar diario o que ten 
sen nunca bota/o de perda. 

Cruceiro de 
STA. MARIA DE MONTOUTO-ABADIN 

PARA.BOLA DO SOIO 

NO MEDIO DO TRIGO 

Propúxolles Xesús outra parábola: 
- Parécese o Reino de Deus a un home que 

sementou . boa semente na súa leira. Pero men
tres todos dormían, o sen enemigo V.en sementar 
xoi~ . polo medio do trigo, e marchouse. CandQ 
xermolou a planta e deu trigo, aparecen .o xoio 
tamén. 

·os cri~dos do dono fóronlle dicir: 
- Señor, ¿seica· non sementaches boa se

mente na túa leira? _¿De onde lle ven, pois, o xo
io? El contestoulles: "Esto é obra_dun nemigo". 

Os criados pregun.tálionlle-:~ "'¿Que res que $a
iamos arrincalo?" El r,espondeulles: "Non, non 
sexa que ó eoller o xoio arrinquedes tamén o 
trigo. Deixádeo medrar xun tos, e no tempo da 
sega direilles· ós segadores: "Apañade primeiro o 
xoio, e atádeo en monllos para queimalo; ·e o 
trigo recollédeo no meu hórreo". 

Eu quera ser un cruceiro 
firme e erguido sen medo, 
anquea xente me esquenza, 
e quede ignorado e perdido 
no medio das sombras da Terra. 

Eu queroser un cruceiro, 
ondesexa, · 
en base de pedro recia, 
erguendo ata o ceo 
su ores e I o itas diarias 
de xente /abrega. 

(Mateu 13, 24-30) 

Eu quera ser un cruceiro, 
cos brazos abertos 
recibirJdo do ar as apertas · 
e os bicos da Terra; 
agardando aquel día, 
o día do gozo e da festa, 
de ser entre os meus para sempre 
cru~eiro de pedro. 
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SEMPRE. EN 
~ l " _i 

o señor arcebispo de Santiago,,o presidente da Xunta de Galicia, O. presidente 
dades de Galici~ acudiron a recibir e· suponse que a honrar a Castelao no seu triste re 
taban secuestralo. A TV ·española dedicoulle un longo programa. Para o 25 de xullc 
cións par.a honar a Castelao. IRIMIA quere facelo dando a coñecer algo do seu pe11 
maioría oficial cpie ~cudiu a recibilo ó aeroporto de La~acolla, e que nos axudará a e• 

AMOR ATERRA 
"Como lle queremos á Terra! Eu · 

de min sei decirvos que se despois de 
morto tivese que voar máis alá das es
trelas visibles, para ir a un ceo tan lon
xano da Terra que nunca máis poidese 
vela, de boa gana renunciaría á inmor
talidade para rem1tar a miña vida debai
xo dunha laxe e convertirme en her
bas ventureiras" 
(Sernpre en Galiw, 46) 

O DIOMA GALEGO O MAIS PRO
PIO DO SER GALEGO 

"E xa hora de decir que Galiza será 
forte en España cando se negue a falar 
en castelán e fale fortemente a súa lin
gua. Un galego pode falar o castelán 
co mesmo interés con que fala outra 
lingua estranxeira; pero en canto un 
galego tale o castelán como lingua 
propia deixa de ser galego sen que por 
iso chegue a ser castelán". 
( Sempre' ren Caliza, 286) 

GALIZA A PATRIA DOS GALEGOS 

"Ningún galego ignora que a súa 
"terra" é Galiza, pero non todos iden
tifican a terra coa nacibn, obxecto da 
patria. Hainos que aínda siguen to-

mando en serio aqueles cromos bara
tos de •ola oficial, onde a imaxe ale
g6rica de España se lles metía polos 
ollos en forma de domadora de leó·ns .. 
Para estes galegos, a patria é o Estado 
a quen serviron como soldados ou de 
quen .fuxiron por vérense libres de ser
vila. En fin: para os emigrantes gale
gos a terra nadal é o único que lles 
causa a morriña, delatando que no 
amor a Galiza áxúntase a idea nacio
nal co sentimento patriótico; pero al
gúns só se atreven a decir que Galiza é 
a súa "pequena patria" como se ela 
non fose o que máis queren no mun
do. C6mpre, pois, que t6dolos galegos 
saibamos ben o que é unha nación, 
porque así saberemos que a nosa pa
tria é Galiza, aínda que o noso Estado 
siga sendo España". 
( Sempre en Galizn, 440) 

A DEFENSA DO IDIOMA ESIXE 
UNHA AUTENTICA AUTONOMIA 

"Alguén argüirá que se pode conse
guir a libertade das línguas, e polo 
mesmo das culturas, sen necesidade de 
tronzar os Estados unitarios e centra
listas, porque a independenc·ia que se 
require nese caso somente é para ser
vir ós valores espirituais; pero ben sa-

Castelao 1 
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! d~ Parlament~ galego, o señor D~legado. do gobemo ~en'tral e as pnricipais au
!greso á patri~ galega. Moitos nacionalistas acudi~on ·taltEn para berrar que inten
o, día da patria galega, están anunciadas diversas concentracións e manifesta
tsamento .extraído do libro SEM.PRE EN GALIZA, que está por certo lonxe da 
Jmprender a protesta de moitos. 

mmo 

bido está que se necesita unha autono
mía integral, que atinxa a tódolos fins 
da vida pública, anque só se pretenda 
preservar a alma das nacións. Se a coe
xistencia legal das dúas ling.uas de Bél
xica sigue senda un motivo' de pleitos, 
débese, de fixo, a que o seu réxime 
poi ítico é unitario; pero, en troques, 
as catro linguas de Suiza viven e convi
ven en perpetua paz pola virtude do 
seu réxime confederativo. 
( Sempre en Caliza, 461) 

GALIZA UNHA NACION CON DE
REITO A AUTODETERMINACION 

"Non sendo posible negar a perdu
ración dos atributos nacionais de Gali
za, é doado estimar a súa soberanía 
natural, e esta xerarquía, anterior e 
superior ás formas políticas, non pode 
satisfacerse con atribucións precarias e 
restrinxidas, concedidas por gracia do 
Estado unitario, é decir pola inexis
tente Nación española, representada 
nas Cortes de Madrid; porque Castela 
e as súas rexións satélites, son maioría 
no conxunto español, -e co seu peso 
manteñen o caracter subordinado dos 
demáis "seres" nacionais,(. .. ) Así pois 
o sistema de Estatutos autonómicos é 
inadecuado e até ofensivo para os · cat-
taláns , galegas e vascos. Galiza, com·o-

. tataluñ·a e Euskadi, é unha nación, e, 
por conseguinte ten d~reíto a federa
se con· outros pobos iguaís a ela; e non 
recoñocertle o~ereito de autodetermi
nación -inclusive para vivir con absolu
ta independencia- será s·empre un acto 
tiránico e antiliberal". 
(Sempre en Caliza, 322) 

NIN· SEPARATISMO NIN NACIO
NALISMO ESPAÑOLISTA 

·"Para 'que ninguén nos chate lixei
ramente de separatistas, cómpre afir
mar ·que nos sentimos ben españois, 
pero que non queremos ser casteláns; 
que arelamos unha España grande, 
formada polo libre consentimento das 
nacionalidades que a integran, unidas, 
ou polo menos, aliadas con Portugal; 
que o federalismo que nós · propugna
mos non coincide coa concepción es
tado-unidense, nin co rexionalismo de 
Pi i Margall, nin ·co réxime de Estatu
tos establecidos· p·ola Constitución do 
31 ; en fin, que non nos deixaremos 
engaiolar polos poi íticos españois que 
sigan talando de España como nación 
única. Nós somos españois dunha Es
paña plurinacional, organizada en Es
tado único e capaz de rexir os desti
nos da Pcinínsula Ibérica·". 
Sernpre· en-· Caliza, 309) 
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Un cazador andou todo o di'a no monte e, chegando a nozte, dec touse de 
que estaba perdido e morfo de [ame. Xa pensaba non topar onde se acobillar 
cando viu unha casoupa lonxe. Petou na porta e saz'u unha vella á que o home lle 
pediu pousada: 

- Ai, señor! -dixo a vella- Sómoslle moi pobriños e non lle podemos dar do 
que non ternos. 

- Pero casa cuberta si que poderán darma? 
- Pase, daquela, inda que lle somos soz'ños! 
A carón da lareira quentábase un ·velliño e dz'xolle a muller: 
- Este home quería comer algunha cousa e xa lle dixen ·que non tiñamos, 

que somos moi pobriños. 
- Paga.ría o que fose -retrucou· o cazador. 
- Non lle,temos, señor, non lle ternos cousa -atallou a vella. 

Calou o cazador e saz'u para a eira e, ó pouco, entrou de novo cunha presa 
de pedriñas grandes coma noces e dixo: 

- Auga si terán ... . 
- Canta quixer -respondeulle a patronciña. 
Daquela, foise o cazador, pillou unha canada de auga e púxose a lavaricar 

nas pedriñas coma quen fai un labor de moito coidado e, a que rematou, enga· 
diu: 

- E logo, ¿non terán por uz' un cazoliño? 
A vella foi pillar un e deullo. El encheuno de auga, botoulle as pedriñas 

dentro e achegouno ó lume. 
- ¿E daquela?-preguntou a vella. 
-¿E non terán unha migalla de unto, mais que sexa coma unha castaña? 
Apareceu o cacho de unto ben máis grande cá castaña inda con no ser moi-

ta cousa, e f oille facer compaña ás pedriñas. · 
- Se agora tivese dúns pataquiñas e unhas berzas ... 
O vello f oinas procurar no hortelo e veu logo con elas. O cazador pillou 

unha media garf ela e, remexendo as pedriñas da súa ola, pedz'u unhas areíñas de 
sal ·e unha presiña de fabas. Despois ped(u unha frebiña de cocho. O caldo arre
cendz'a que era unha gloria e, cando estivo cocido, pedíu que lle desen un caroli-

. ño de broa. Déronllo, e daquela, foise, sacou o caldo nunha cunea e esfaragullou 
nela a broa, e púxose coma un bazuncho. Cando rematou, preguntáronlle os ve-
llos: E l S - I A d . - ? - . ogo, enor.... s pe rznas .... 

- Cárdenas para outra vez -respondeulles o cazador. E coa mesma deitouse 
a durmir moi ricamente no andamio, onde botara uns cotos de palla. 

(Do libro CONTOS POPULARE,S, ·d_a Biblioteca Básica da Cultura Ghle~, 



Traemos esta semana ú púinu. de IRIMIA a colaboraci6n dunha 
fermosa revista escolar, feita en Mondoñedo por uns bos amigos de IRI
MIA: "AMENCER", publicada polos alumnos do Seminario. 

PARA ESCOLLER O ESCONDITE 

Dedín, dedín, · 
por teu borriquín, 
cando o Rei por aquí pasou 
a tódalas aves convidou, 
menos unha que· deixou. 
Chirlo mirlo, vaite deitar 
detrás das portas do Vilar 
que alá enriba te irán buscar; 

· cai a mesa, cai a artesa, 
cai o rei coa súa condesa. 
Trampicar, trampicar 
teño un boi que sabe arar, 
da tres vol tas a redonda 
e o que salla que se esconda. 

Recollido en NARON p.or 
XAIME BASOA RODRIGUEZ 
(7- E.X.B.) 

neo MAZARICO 

Pico~ Pica mazaric·o 
¿Quen che deu tamaño pico? 
- Deumo Dios e o meu traballo 
pro picar naquel carballo. 
Piquei e repiquei 
e un grau de millo encontrei, 
leveino ó muiño 
e o muiño a moer 
e os ratiños a comer; 
agarrei un polo rabo 
e leveino ó mercado. 
- ¿Canto me dá, señora, 
por este cocho cebado? 
-Doulle os bois e mais o carro 
pra que faga o seu traballo. 

XAN PERICAN 

Xan Pericán 
a cabalo dun· can, 
o can era coxo, 
tirouno nun P,ozo, 
o pozo. era frzo, 
tiro,uno nun río, 
o rio era roxo, 
tirouno ~un toxo; 
o toxo picaba 
o can mordía 
,e Xan berraba. 

Recollido en V ALDOVIi'tO por 
VICENTE DIAZ RODRIGUEZ 
(7-E.X.B.) ' 

EN XUDAN 

EnXudán 
catro cunha besta van. 
Un carga e ou tro ten, 
outro mira se vai ben 
e outro ponse dacolá 
pra decir: ¡Ajajá! 

Recollidos na parroquia de VILLAMOR (Mondoñedo) pór: 

PEDRO PIC.AZA CABANAS 
(6-E.X.B.) · 

. "AMENCER", Ano 111,.n .. 18, Abril 1984. 
As Uustracións de mesma Revista. 
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~~ O Paquirri e a Pantoja El nada ten contra eles · 1~ 
~i tras de /aceren un filio, -bailarina nin toreiro- ~~ 
ss argallaron un bautizo pero é escandaloso SS 

~~ que Úouxo moito estribillo. de"ochar tanto diñeiro. ~~ 
~ ~ 
~~ E o bispo de Lugo dixo Auga do Xordán trouxeron, ~~ 
~~ que pra facer un cristián que os ricos, ós fil/os seus ~~ 
ss quince mlllóns de pesetas parece que os estudia.n ss 
~~ ningunha fa/tiña fan. prf!- que sexan "nenos-deus". ~~ 
~ ~ 
SS "Nestes tempos é un abuso", Que o neno chegue a feliz, ~~ 
~ dafi ~ ,s predicou monseñor Gómez> moi xeitoso, na eo: '~ 
~i critícano e non o lava que saiba que os moitos cartos ~s 
~~ nin siquera a p~dra pómez. non lle van merca-lo ceo. ~~ 

L~~~~~"""'~~~~,...,,...,~"""'~~~"""'~"""'""""""~=-"""""~~~~ 
j .. 

4 r4L4 ¡: c4m¡no. 
AS ORDES E AS FINS 

Na novela "La casa de la Troya",, 
ha.i un personaxe que se presenta co-
1mí8 "ªex-xuíz de Ordes e ás de vostede!" 
}\ palabra latina "ordo,. ordinis"" é. f'e-
mh1ina. Os casteláns dist.mpe.:n e>nt:re 
''el orden" e ''la ordenn. 

Pois ben, para n6-los galegos, orde 
é sempre feminino. Por exemplo, esta 
frase: "as ordes que recibimos é a de 
colocármonos na orde que se nos 
manda, e nesta orde de cousas non 

1 hai por que dis:ct!ltir". Ben vedes que 
en castelán s6 sería fe minina a primei-

O m.esmmo Illl.e> psai. i paillall!Jina1 lia.t1m1al 
""fiiü"",, cq¡we: 1131.mu~m é fie'miiinlfür.ai. •. Jrem- iis·o , 
ellll f~o dliieiima:s que "a fin do mun

. do·,,,, non ven aínda porque, á fin e ó 
cabo, non ternos prisa de que veña. 

A ninguén irnos meter no cárcere 
(masculino en galego) ou na cadea 
porque ignore estas cousas, pero os 
xéneros das palabras non sempre 
coinciden nas dúas linguas que se 
adoitan falar en Galicia. 
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