SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

V FESTIVAL
DE PARDINAS
FEIRA E FESTA
o ·A MUSICA E DA

Estamos no ver~n. É o tempo das
vacacións para moita xente. Cada ún
víveas ó seu xeito e segundo as súas
oosibilidades: praia, montaña, excursións, viaxes. xornadas de estudio. visitas á familia etc. Todos. allás o labrego. En parte., p.ro seu tipo de vida
no que o verán é unha época especial
de traballo, en parte pola necesaria
atención diaria ó ganado; un pouco
por falla de algo de organización e un
pouco por falla de cartas. o certo é
aue os labregos case son os únicos
que non callen vacacións nin no verán
nin noutras épocas do ano',
Non pode ser así. Todos ternos dereito ás vacacións, e o labrego tamén.
Ter vacacións xa non é un luxo, é
unha necesidade para o carpo como
para o .espírito. ·Debemos ir emp.ezando a reclamar á sociedade e ·a nós
mesmos este dereito.
¿Que supón eso? Esos supón a necesidade de ir transformando o noso
sistema de traballo, de maneira que
non supoña ningún perigo deixar a
nosa facenda nas mans dos veciños.
De calquera maneira, inda estando como estamos, a maioría dos labregos
podemos botar moi ben unha caniña
ó aire durante o verán para ir á praia,
para ir visitar tal o cal explotación
que sabemos que marcha ben. para
pasar un par de días cuns familiares
na cidade, para ir a este ou aquel festival extraordinario. etc. Que a vida.
como moi ben decimos nós mesmos
moitas veces. cómpre sabela vivir
disfru tándoa.
¡Felices vacacións, lab\tegos!

UNHA EXCURSION: ás Marismas de Baldaio, para protestar ca nosa presencia alí pola
desfeita que queren facer. Queren construir
alí unhas chamadas Granxas Mariñas que estragarían dous millóns de metros. cuadrados ..

UN LIBRO PARA E~TE VERAN: "A Galicia Campesina" de Benxamin Casal; un libro
cun grande mérito, que é moi sinxelo (lese
dun .tirón) e está feito con grande rigor.· Publicado por Galaxia~ o seu autor é inxenieiro
agrónomo
mof comprometido co noso
agro.

e

UNHAS. FESTAS PARA ESTE VERAN: toda Galicia é unha festa; pero agora salientamos algunha delas poi<;> esfono que grupos
reducidos veñen facendo para que estas festas sexan de ,verdade galegas: , o prinieiro domingo de ago.sto, -en Pardiñas-Guitiriz, haberá festa eos g·rµpos S~aibas,' Brath, Xorima,
Limiar, gaitas, guiñol... Estes mesmos grupos e outros poderévelos saborear en Guísa_mo, seguindo· cara a Coruña a Nacional VI,
ó sabado seguinte. O 15 do mesmo mes na
Pastoriza da Coruña celebrarase a Romería
Galega. E 9 25 en Moeche o V Festival Ir~
mandiño. Haberá pulpo, sardiñas, e bon
viño ...

UN PROGRAMA DA TELE: As Olimpia-·
das que se celebran nos Anxeles, e aínda
que están politizadas, son un gran espectáculo deportivo. Os xogos olímpicos naceron
en Grecia, e foron recuperados nos tempos
modernos, tendo lugar cada catro anos desde 1.896 a non ser nas guerras mundiais.
UN DEPORTE PARA ESTE VERAN: as
traíñas, que naceron en Euskadi, hoxe son
a bandeira de moitas _vilas mariñeiras das
rías galegas. A tripulación dunha traíña está
composta por trece remeiros e un timonel.
A primeira ragata galega tivo lugar no 1.907,
e agora salientamos os equipos de S. ·xoán
de Tirán de Moaña . Samertolomeu , e os de
A Po boa d.o Caramiñal, C¡:ibo dP Cru?. e
Rianxo .. .
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BUSCADORES DE TESOUROS
flaimáis tesauros
cós que se fan con xoias.
Hai máis riquezas
cásquese miden con pesetas.
Hai máis bens
cós que se compoñen de terras.
Hai o ben da honradez.
Hai a riqueza da unión.
Hai o tesauro da irmandade.
Hai o ben da palabra
limpa e alentadora.
Hai a riqueza da /oita
polos dereitos dos labregos,
polos dereitos dos obreiros,
polos dereitos das clases trabal/adoras.
Hai o tesauro da humildade.
To dos es tes tesou ros,
e moitos máis coma eles,
son os tesauros de Deus.
Agachados
no medio dunha sociedade
que non os aprecia moito.
Pero vivos
na vida de moitas persoas
que dan a·vida por eles.
- Deus ofrécechos a ti,
gratis.
Pero hai que busca/os,
pedí/os,
.trabal/a/os.
O resto
ven polo seu pé.
E sen perder o humor,
que é o sinal máis c7aró
de que Deus anda polo medio.
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Domingo dezasete
do
1 tempo ordinario

PARABOLA DO TESOURO
DA PERLA E DA REDE
O Reino do Ceo é semellante a un tesouro
agachado nunha leira: o home que o atopou, vólveo a agachar; e, cheo de alegría, vai vender canto
ten para mercar aquela leira.
Tamén é semellante o Reino do Ceo a un tratante en perias fin~: ó atopar unha de gran valor,
foise vender todo canto tiña, e mercouno.
Do mesmo xeito é semellante o Reino do Ceo
a un aparello de rapeta largado no mar, que recoIleu toda clase de peixes. Unha vez cheo, tiran por
el para a ribeira e, sentados, escollen os bos nun
queipo e os malos bótanos fóra. Así será na fin do
mundo: sairán os anxos, e arredarán os malos dentre os xustos, para botalos no forno do lume; alí
será o pranto e o renxer dos dentes.
- ¿Entendedes todo esto?
Eles responderon:
-Si
El concluiu:
- Por eso, todo letrado que se f ai discípulo
do Reino do Ceo, parécese ó dono dunha casa, que
saca das súas arcas o novo e mailo vello.
(Mateu 13, 44-52)
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FEIRA E A ·F ESTA D
V Festival de Pardi
Toda Galicia é unha festa no vran e estoupan fogtietes ·.en tódolos rec
.1)1én aquí hai contaminación. Porque podemos aprender .algo, metén
domingo de agosto nas carc

NON HAI INTERESES ECONOMICOS, aínda que os cartas condicionen
esta festa coma tódalas causas. O motor que move toda esta preparación é
a creatividade do pobo que vai facer· festa. O Festival de Pardiñas non se
improvisa; é a voraxine dun curso de actividades e calle a todos ... P'echan
os bares e comercios e ca merenda ó lombo esquencen por un día os avatares cotidiáns. É que a festa non se compra, hai que facela.
A FEIRA E FESTA DA MUSICA E DA ARTE é un producto artesanal
desta comarca. A primeira estación son as mostras de pintura, escultura,
fotografía, cerámica, libros, discos ... porque en Galicia non hai festa sen
fei ra. A xente que chega vese envolta e aloumiñada palas cores que saen
da pal eta do pintor e polas formas que labra o escultor co seu cincel. É o ·
prim eiq> contacto do pobo cos seus artistas.
Un libro , un disco, unha xarra de viño poden axudar a facer máis lixe iro o día da festa.
A Festa maniféstase de moitos xeitos, e neste Festival das Artes brinca sempre abrazada coa creatividade: os nenos seguen mirando os seus debuxos, e máis tarde escoitan poesías dos seus compañeiros de escala. En
Pardiñas hai moitos nenas das escalas da Tena Chá que veñen recoller os
premios do Certame da Terra Chá de Literatura e Debuxo Infantil.
PORQUE ESTA FESTA REFORMA A· IDENTIDADE COMARCAL.
Guitiriz é unha vila lineal nas lindes das provincias da Cariña e Lugo, a carón da Nacional VI, e atraveso desta festa está recuperando a súa pertinencia á bisbarra natural: a Gran Chaira.
A .Revista XERMOLO, publicada pola Asociación Cultural Xermolos,
organizadora desta romaxe e que se espalla nestes días, está empeñada en
axudar a coñecer mellar a comarca onde ela botóu raíces, e publica, ade-
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FESTIVAL DE PARDIÑAS
5 de Agosto
Marathon de Guitiriz
Apertura de Exposicións
Actuacións de Grupos de Gaitas e Danzas
Merendas: sardiñas, pulpo ....
Danzas, cabezudos, xogos....
Actuacións de Saraibas, Brath, Limiar, Xorima
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:unchos; pero non sempre se sabe facer ·festa ..Coma en-tódalás eousas, ta--~· .~~.- ·'. :.~
nonos hoxe nos preparativos dunha festa ·orixiÍi?L a cef~.b.raf .o pnmeii9 .' . ~ ...; ,.... ~,:
)alleiras de Pardiñas-·Gu itiriz.
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máis das poesías e cantos dos nenas chairegos, entrevistas sobar do intre
agrícola, literario e musical desta comarca.
Xa e~tán case todos,.e o son da gaita e do pandeiro invitan a xantar.
Os verdes .prados¡.forma.il ·un mantel que nesta romaxe xunta a tódolos que
o traballo de cada día éspalla e separa.
Muiñeiras, x·ogos, eabezudos e gu9101 para os nenas ...
PORGUE ESTA FEIRA E FESTA E UNHA FESTA PA'RA TODALAS
EDADES.
A maioría da~ festas dos liosos pobos son verbenas para uns cantos,
pero en Pardiñas síntense na súa salsa: mozos, nenas e vellos.
Mentras as cal deiras do pulpo van e'nfriando e as brasas das sardiñas
esmorecen, a festa segue.
O cumio da xornada son as actuacións musicais, nesta quinta edición
cos grupos Saraibas, Brath, Xorima e Limiar.
E porque hai que dar tempo a saborear tantas actividades, a Feira e
Festa da Musica e da Arte, exténdese ó longo de máis días: o primeiro de
agosto ábrese cun pregón a cargo dun escritor da Terra; ó día seguinte córrese unha milla urbana para ir poñéndonos a tono. O catro, a víspera do
día grande, faise a Festa da BicicletíJ, e o cinco de agosto é o Festival nos
campos de Pardiñas. Toda a semana seguinte, no escenario das Exposicións de Pintura, Escultura e Fotografía, hai recitais de poesía, teatro e representación do número extraordinario da Revista Xermolos.
Tanta creatividade con tan poucos medios só é posible gracias á coraxe e imaxinación da mocedade desta Asociación que proxecta nestas festas o seu xeito de vivir e ver a vida: un has comunicacións desde a libertade
e a amistade.
,
Asociación Xermolos.
AGOSTO CULTURAL
Día 1
Día 2

Día
Día
Día
Día
Día
Día

4
5
7
8

9
10

PREGON
Milla urbana
Festa da bicicleta
Festival da Musica e da Arte
E.x posicións de tódala.s A.rtes..
Recital de Poesías....."
Presentación da Revista Xermolos
Teatro
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quen -dé da súa pobreza
pr:a curar pobreza allea,
non se deftara sen ver
de gozos a cas·a chea

Unha vez fa eu pedindo
polas portas... De súpeto o
teu carro apareceu aló ó
lonxe, coma un soño magnífico. As miñar; esperanzas
voaron ata o ceo, e pensei
·que xa se z'an acabar os
meus dz'as malos, e fiquei
agardando esmolas espontáneas, . tes·o uros espallados
polo chan.
O teu carro parou cabo min.
Pux1eches en min os teus
olios e baixaches sorrindo.
Senti'n que por fin chegara
para min a felicidade da vida. Entón vas Ti e extendes
; a túa mai1 cara min declndo~ me :
"¿Pódesme dar algunha
· cousiña ?"
i
¡Que ocurrencia, pedirlle
a un pobre de andar polas
1
portas!
eu estaba confuso e non
~abíd que facer. E fun sa, cando a modiño do meu sa' co un graociño de trigo e dinllo.
Pero, ¡que_grande foi a miña sorpresa cando ó valeirar pola noite o rneu saco · no
. chan, atopei un graociño de ouro no medio da m~seria do montó.ni ¡Canto chorei e
con canta amargura porque non tivera corazón _dbondo para che dqr canto 1evaba!

Rabindranat TAGORE

A CA=tOn do LUmc
UNHA

TV GALEGA?

Hai .~ns días falabamos do 3° canal
de TV como o máis posible e o máis
inmediato para qu~ Galicia chegue a
ter pronto unha TV propia. Nun principio á Xunta non lle gustaba esta solución -prefería pensar no 4° - e cun
chisco de razón, porque hai que con
tar curil:)as certas limitacións.
AS LIMITACIONS DO 3ºCANAL:
O chamado "3 ° canal, como xa dixemos, sería propiedade do Estado, cedido en usufructo á Comunidade Autónoma: ainda non sería noso. O Estado ten prioridade nas retransmisións de interés ·n acional. Poderíase
retransmitir acontecementos de ámbito internacional, por cxemplo deportivos, pero previo pago dun canon.
Para a adquisición de programas no
exterior depéndese dunha Comisión
Coordinadora. Tamén hai limitacións
para conseguir programas en exclusiva. E algún engt,1edello máis. Sería,
pois, unha solución parcial, escasamente autonómica. O ideal é o 4 Q canal sen dúbida.
O 4° CANAL: Sería un canal autónomo, total e exclusivamente galego.
Propiedad e da Comunidad e Au tónoma, con instalacións, medios e persoal
propios: emisoras, antenas, programas, aparatos, especialistas ... A principal vantaxe · estaría en poder crear
unha TV autenticamente galega, co
que esto leva consigo: defensa e promoción da nosa identidade · étnica, dinamizador da lingua e a cultura autóctona, creación de postos de traballo, etc. As dificultades v·i rían do reto
de facer unha TV competitiva non só
coa estatal senón coas privadas -que
veñen aí- e mesmo coas doutros países que pronto poderán sintonizarse.E

(2)

sobre todo do custo: a cousa. é de
moita .envergadura, pero sobre todo
·de moitos cartos
O
PROBLEMA
ECONOMICO:
¿Can~o costaría? Nun principio calculábanse 4 mil millóns, pero no debate
do Parlamento algúns elevaron a suma
ata os 12 mil millóns. Iso para empezar. Porque logo, ¿canto poderá custar unha programación minimamente
esixente? Vaiche boa.
As outras Comunidades xa se deron lde conta disto e tentari diversas
solucións:: Andalucía, Asturias, as
<lúas· Castelas, Rioxa, Extremadura e
Murcia -que non teñen linguas propias- va_n arregrándose de momento
con convenios especiais. Euskadi consiguiu unha solución intem\edia entre
o 3 ° e o 4 ° canal , e Ca tal uña desenrola unha intensa programación propia
polo 3ºcanal.
¿E que pensar para Galicia? Para
algúns o 4 º canal é un ha urxenG:ia nacional para a programación e O· clesenrolo da nosa identidade. "O primeiro
-din- é sermos nós mesmos". Para ouincalifica ble nun momento en que
Galicia -desan!:,rrada xa de vello pola
emigración- se enfrenta agora á traxedia do paro e á amcaza da reconversión navaL ¿Que pode máis: as ventaxes indubidables do 4° canal ou agrave . situación económico-social? ¿E
mellor liarse a manta á cabeza e ir ó 4 º
canal ou contentarse de mamen to co
3º? Parécem e que hoxe é unha cuestión ab<;rta. No qu e de seguro estaremos de acordo todos é en que necesitamos con urxencia unha TV galega,
aínda que só sexa o 3° canal. A Xunta anunciouno para este an-o ... ¡Vo.(\tcdcs que o vexan!
Antón MIRAMONTES
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A economía anda en[erma,
e iso a escala mundial.
Entre nós, unha pantasma:
reconversión industrial.

Foi contra a reconversión
e facendo unha pregunta:
en todo este negocio
¿que. é o que pinta a Xunta?

Trae o asunto a Galicia
_resultados cativeiros:
non é choio facer barcos,
van pecha-los estaleiros.

Nas cidades huobo peche
desde o principio, ben cedo:
algúns f oi por convicción,
outros seri'a por medo.

A cousa resulta grave
e arma tanto barullo
que houbo [oiga xeral
o dz'a 12 de xullo.

Fermosa proba de forza
que fvco a nosa Galicia
para que ó reconverter
se faga sen inxusticia.
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CHAVELLA, CARAVILLA, CLAVICULA
A palabra latina "Clave(m )" -ou tra
vez co latín!- convértese, ó pasar ó galego, en chave, porque cando na Idade Media se andaba forma-lo noso
idioma, o gurpo latino el, facía en galego ch. Así, do verbo latino "clamare"
procede
o
galego chamar.
Pois ben, unha pequena chave era
en. latín "clavicula". Pasou ó galego
na forma de CHAVELLA, que, como
sabedes é unha pequena chave ou cuña que levan o arado e o carro. Isto é
o que chamabamos a semana pasada
unha voz ou l'.'alabra patrimonial.

Pero existe o cultismo CLAVICULA que, como vedes, é igual ca en latín. Refírese a un óso d~ parte superior do peito que fai conia de chave.
Hai algo intermedio que chamamos
semicultismo. Sucede cando a palabra
evolucionou algo e quedou a medias;
así cando o latín "clavicula" se converte en C(A)RAVILLA, que ben sabes que é unha especie de pecho que
levan algunhas portas e cancelas. Seguiremos aclarando este asunto para
que se faga máis doado.
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