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UNHAS VA AC
DIFERENTES
Pasou hoxe pola redacción de IRIMIA un grupo de mozos e mozas do
País Vasco, que están a rematar quince días de convivencia entre eles, coa
xente da parroquia de MONTOUTO
(Abadín-Lugo), coa naturaleza, con
Deus, ... co trabaHo do campo.
Marchan contentos e moi enriquecidos desta experiencia. Por momentos foi difícil: diferencias de temperamento e caracter na convivencia do
propio grupo, adaptarse a situacións
de certa incomodidade, abrirse a un
mundo, unha cultura, uns costumes
un idioma distinto do seu habitual, á
dureza do traballo do campesino ...
pero a riqueza do vivido supera en
moito esas dificultades. Pero permitíronnos éstar presentes no seu balance e
algúns expresaron o seu gozo por terse decidido a embarcarse na pequena
aventura des tas vacacións distintas,
que en principio chamaban · pouco.
Non é esta un ha experiencia aillada
senon compartida por moitísima xente que sabe que a sáa humanidade
medra no compartir e na convivencia
cun grupo de irmáns, neste caso xóvenes cristiáns do País Vasco. Pero é en
cambio unha experiencia aínda pouco
coñecida entre os xóvenes do noso
campo ou dos nosos barrios máis populares. Está demostrado que este tipo de acampadas case sempre resultan
positivas e pódense facer con pouco
diñeiro, se hai vontade e desexo de
compartir. Visto que a cousa paga a
pena, compriría que os mozos saísen
da súa pasividade e desen un paso

cara a aventura do compartir
e da creatividade. Compriría tamén
que os educadores e animadores xuvenís abrisen ós mozos estas posibilidades. E que "Os pais confiando nos fillos
e no Deus da vida non coutasen estes
proxectos que ás veces por novedosos
poden crear desonfianzas. E que a
xente ·das nosas aldeas que lles toca
· estar cerca dalgún destes grupos ensanche aínda máis a súa capacidade de
comprensión e acollida.

O luns, 6 DE AGOS1'0, .n a segunda Guerra MUndial, a cidade xaponesa de Hiroshima era arrasada pola primeira bomba atómica ... Oitenta mil persoas morreron no acto e
ata 20 anos despois estivo morrendo xente
coma consecuencia das radiacións atómicas.
Esta cidade mártir ben pode ser un exempro
para sempre. Agora tamén estamos ante un
posibel suicidio mundial ou guerra nuclear.
A UNIVERSIDADE INTERNACIONAL
DA PAZ que tivo lugar por primeira vez nestes días en Catalunya, falou da necesidade
de poñer coto 6s sentimentos agresivos de
moita xente e gobemos do mundo. Urxéu a
tomar unha alternativa: a xusticia ou a destrucción total do mundo ... Co que val un
misil intercontinental, cincoenta mill6ns de
homes podían recibir o alimento que necesitan para supervivir, ou poderían construirse
sesenta e cinco mil centros de saúde, e trescentas coarenta mil escolas do primeiro ensino.
A MESA POLO REFERENDUM DA
OTAN é o· conxunto de partidos, intelectuais, comunidades cristianm de base que
queren ser fermento de pacificación na concencia dos españoles. Queren un referendum
claro, sen manipulacións dende o poder, e si
o resultado é negativo salir axiña da Alianza
Atlántica.

C,
COMPARTIR
Anque naque/a ocasión
o pone iño veu do ceo,
non contemos con comer
de moca o panciño a reo.
Non esperemos o pan
sen facer a sementeira,
sen a sega e o trabal/o
que leva os monllos á eira.
Os cinco bolos de pan
e aquel parciño de peixes
falan de compartir:
que do teu 6s outros _deixes.
Que o pouco, anque pouco, chega,
cando a xente o fai chegar:
. repartindo coma irmáns
os bens que a todos Deus .dó.
Así, non é de razón
que neste mundo vivamos
tilqúns con cartas e pan
e .outros sen pan nin cortos.
Pastos a compartir
e a facer fraternidade,
todos terían trabal/o
e pan, sen viriles de balde.
Pero quen ten vida a feixes
cobiza ter indo máis,
e esquéncese de compensar
a miseria dos demóls.

Domingo dezaoito
do lempo ordinario
~.

XESUS MULTIPLICA O PAN E OS PEIXES
Enterado Xesús de que Herodes matara a Xoán
Batista, r·e tirouse de alí nunha harca a un lugar
arredado. En canto a xente o suobo, (órono seguindo por terra desde as vilas. Así, cando desembarcaron, atopouse cunha gran moitedume. El,
conmovido, curou a tódolos enfermos. Chegada a
tarde, os discípulos foron onda el, e dixéronlle:
- O lugar está moi arredado, e a hora é moi
avanzada: será mellor que despidas á xente, para
que vaian ás aldeas e merquen comida .
Xesús díxolles:
- Non teñen necesidade de marchar, dádelle
vós de comer.
Eles responderon:
- Aquí non ternos máis ca cinco bolos de pan '
e mais dous peixes.
Pero Xes~ replicoulles:
~ Traédemos aquí.
.
E mandando recostará xente na herha, colleu
os cinco bolos e mailos dous peixes, ergueu a mirada ó ceo, dixo a bendición, partiu os bolos e d-eullelos ós discípulos, que a súa vez Delos pasaron á
xente. E comeron todos ata se fartaren, enchendo
coas sobras doce cestas. Os que comeron eran uns
cinco mil, sen contar mulleres nen nenos.
(Mateu 14.13-21)

Nús, como bos d/sc ípulos
de Xesús, o noso mestre,
debemos facer que o pan
nas mons o todos /les medre.

I non chegon caridades,
,n:udiñas ou esmolas;
poro facer que esto cambie,
c6mpre facer /e/s novas.

Ir:
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ACAMPADA XUVENIL: 12,

A ABociación IRIMIA, xunto coa XOC e o MECG, dous grupos de xe
para os próximos días 12, 13, 14, 15 de setembro unha acampada para
o enraizamento na nosa Terra galega. A acampada terá lugar no mesm
o 15 dese
QUE SE PRETENDE COA ACAMPADA
• Que a xente moza o pase ben, creando un ambiente
SANTIAGO
festivo e comunitario
• Que sexa un lugar de encontro con outros mozos e
mozas da nosa tena
• Que sexa un lugar de encontro con lli1s sempre mozo
e liberador
• Que sexa un lugar de encontro coa nosa Terra galega
PARA QUEN É A ACAMPADA
• Para xente moza entre os 16 e os 15 anos (como edades orientativas)
· • Para xente do campo, da vila ou da cidade, traballadores ou estudiantes
• Para grupos ou para xente que queira vir individualmente
• Para xente aberta á fe cristiana, 6 traballo de grupos, á
cultura galega ·
Pte.
LUGAR DA ACAMPADA
Será na Ponte-Ledesma, a orelas do río Ulla, perto de
Santiago, no mesmo sitio onde o día 15 de setembro participaremos como remate na popular e multitudinaria Roml-l
xe: Para chegar á Ponte-Ledesma ademáis do.s clásicos medios da camiñata, da bicicleta ou do automóvil, hai coche
A Bande
de linia que sae de Santiago (Estación de Autobuses) ás
e SillE
12,30. Poñémosvos un mapa para que· ninguén se perda.
PRECIO DA ACAMPADA
Xa taremos as contas do que costarán os ovos das
DATAS: 12, 13, 14, 15
ceas ·e as sardiñas dos xantares. Dado que o hotel será en
LUGAR: Ponte-Ledesm
talch de campaña o precio será tamén asequible. E xa que
INSCRIPCION: .t\ntes do
imos a compartir, que ninguén deixe de vir pola mor dos
Francisco Xavier Almu
cartos que, entre todos, e co apoio da "millonaria" organi.
C/
Ecuador, 66, 1° Ti
zaci6n amañaranse as cousas.
Vigo
PROGRAMA DA ACAMPADA
Día. 12 cofíocémvnas* P6dese chegar xa pola mañá,
ou: IRIMIA, Apartado 5, ,

Xi:ntii:
13,
ente moza e cristiana; traballadora unha e estudiante a outra, preparcau
a xente moza interesada por vivir ou descubrir<> alento da fe cristiana e
10 sitio da VII Romaxe de IRIMIA na que participaremos o último día,
·
etembro.
pero oficialmente a acampada comenzará co xantar, que
ese· día cada grupo ou participante traerá da casa. Pola
tarde un gron xogo e un forum debate entre os participante,s axudaranos a coñecérmonos, ·no que somos, no
que soñamos, no que pensamos.
Dúi 13: coñecer a nasa Terra* Cada un dos participantes, individualmente ou en grupo axudaranos a coñecer
ós demáis a Galicia viva e concreta que cada un vive día a
día no seu am-biente. Este obxetivo hémolo vivir dunha maTourq
neira activa, se.ria. e festiva a un tempo. Teremos oportunidade nalgún momento do día de escoitar a vivencia do noso pobo, da súa historia e das súas loitas de hoxe que nos
ofrecerá algún compañeiro.
.
Vil ar
· Dúi 14* A charnuia da Terro É dicir as chamadas dos
nosos barrios, das nosas parroquias, dos nosos institutos,
das nosas pandillas. Entre todos intentaremos atervar (distinguir a voz) a chamada que a realidade nos está a facer. É
o momento de celebrar as respostas que xa se lle e·stán dando e de animarnos a traballar en algo desde os nosos amA Vila de
bientes e coa axuda doutros compañeiros. E todo esto desCruces de a alegría, o xogo, a canción, a conversa acougada, a oraA BANDEIRA .
ción, a festa.
SILLEDA
Dúi 15: Prender un fume novo na nasa Terra* O día
LALIN
15 participaremos con miles de crentes galegos que acuden
eda
OURENSE
cada ario, á Romaxe na séptima·edición: quere animarnos a
prender u1Hume novo na nosa terra ..Tódolos.,que participaron algunha vez, comentan o extraordinario espt'rito festivo
setemhro.
e comunitario de tódalas Romaxes.
na (Pontevedra)' '
Cousas a ter en canta*
J l ·de setembro en:
A primeira é apuntarse sobre todo para poder prever
víveres,
sitio, tendas necesarias, etc.
iiña c~a 42 21 29
A
segunda
non esquencer a guitarra, flauta; gaita ... a
'fno traballo 23 18 11
alegría. Nin a manta ou saco de dormir.
ANIMADEVOS E INVITADE os vasos AMIGOS!!!
Vilalba, Lugo.

~

UN BON DlllGNOST/tO
Un certo día, pasando por unha· rúa de cidade, tiven ocasión de escoltar unha desas conversas que
pillan a vóo
mesmo sen pretende/o,
entre unha parella, home
e muller casados entre sz:
anque teño as miñas dúbidas referentes a que
chegasen a ser verdadeiramente un matrimonio.
En realidade, a conversa máis ca diálogo era
· un monólogo no que corría con case todo o peso a muller, moi disposta e alporizada e/a.
O que eu escoitei puido escoitalo ca/quera
que circulase por aque/a
rúa. O son permitíao.
Poida que aquela mu/ler
fose unha desas que precisan espectadores para Nada.& ~ . f<icJ dt /4l.IA 'f"'~ e· ~.
decir algo importante ó
seu home.
A cousa desenrolouse nestes termos:
- Non sei como casei contigo. Nin como puiden vir parará túa familia.
· Debía de estar ben cega cando fixei en ti os olios da miña cara. Pero xa ahonda. Non resisto máis. Teu pai é un xan. Túa nai unha metome-en-todo. E ti es
un engurrado. Non tés esp{rito para nada. Aínda falla a primeira vez que erguese-la voz pa-ra defende-Ja túa muller. Sodes unha familia de entangaraña._
d<Js.
·
O home, que camiñaba como cousa de tres pasadas retrasado, marmourt '"
por entre dentes:
- O diagnóstico é moi c<Jmpleta. Só falla que sexa tan acertado o tratamento.

se

A NOSA RIQUEZA

Abrm~xados pola barafunda da cultura de masas que nos chega dun xeito asoballante ó través dos medios de comunicación, maiormente pola TV, a xente de hoxe
-e ó dicir "hoxe" refírome ó tempo duns
trint.a anos para acó- irnos identificando
nunha nova cultura cunha ch ea de historias e personaxes que ameazan con facer
do mundo unha gran aldea na que todos
falernos das mesmas cousas ou pensemos e
sintamos do mesmo xeito.
Poderíanse poñer para o caso diferentes
programas da tele que, seguidos por miIlóns de persoas en todo o mundo, vannos
aparvallando con ide~, modas e m311eiras
que amosan como ideal o más mediocre e
o menos valedío dun estilo de vida, imaxe
e semeUanza do que se deu en chamar "o
estilo de vida amer.icanon.
Nainentres, deixamos esbandalla-la nosa
propia riqueza cultural. Esquecemos a nosa
cultura e, pouco a pouco -ou moito a moito, vaian vostedes a saber-, irnos perdendo
o que ó longo de moitos séculas foi facendo o mellor que at.a de agora tivemos de
bon os galegas.
Andamos, xa que logo, nun camiño que
nos leva á desfeit.a, non só de Galicia, senón de calquera pobo que teña unha cultura de seu, ou maneiras de vivir e de ser propi~ e diferenciadas.
A cousa parece non ter volt.a; son os
tempos que van canlíando o · son dos que
poden facelos cambiar. Pero t.ampouco pode ser así de simple, e de collelos t.al romo
veñen, ou como nolos mandan. Certo que
hai que vivi-la vida según é en cada tempo.
Pero, se hemos vivila con dignidade, pisando forte, se nos deixan levar e traer por
onde a ou tros Hes in teresa, é preciso saber
quen .somos, de onde vimos e a onde queremcis chegar. Precisamos facer memoria

de nós; busca-la; nosas rafoes culturais· par~
sentimos alguén. Saóérmonos donos de' algo importante que non se pode _trocar,. así
sen máis, por calquera parvada por moi bonita e moi moderna que nola pinten. Somos herdeiros dunha cultura criada século
a século, e a nosa responsabilidade está en
sacala adiante conñecéndoa e dándoa a
coñecer.
Unha parte importante desa riqueza son
as LENDAS, que, como os contos populares, fóronse transmitindo de palabra, de
pais a fillos, sen que ninguén as escribise.
Agora ternos ocasión de coñecer un ben
fato delas recollidas no libriño LENDAS
GALEGAS DE TRADICION ORAL. Preparado por X.M. González Reboredo; está publicado na Biblioteca Básica da Cultura Galega da Editorial Galaxia. Non é cara.
Non costa máis de dúascentas cincoent.a
pesetas. Paga a pena mercalo. Non nos han
desgravar nada na Declaración da Re~da,
pero· despois- de ·lelg.,, podemos sentínnona;_
un pouco máis ricos, ou ó menos, algo
menos pobres.
Mariano GUIZAN
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Es ta situación ex tra11a
o que nos di e reflexa
é que esta, nese pazs
,
moi dividida a Jgrexa.

•

O Go?emo en Nicaragu,a
de alz expulsou dez cregos;
cozºdo que os san d.mis. tas
nis to andaron algo e egos.
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Moitos cristiáns que estaban
.ben fartos da die tadura,
na revolución, agora,
atopan paz e fartura.

Anque eses extranxeiros
actuasen algo mal,
acusarán ó Goberno
de ser anticlerical.
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Mais certos cregos e bispos
temen á idea marxista
considerando enemiga
,a gran causa sandinis ta.

Pero no Goberno hai
tres ministros sacerdotes
que para servir ó pobo
poFíen os mellares dote~.
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OUTRA VEZ A CHAVELLA
Unha chave pequena, en latín, é
"clavicula". Isto é o que dixémo-la
semana pasada. Pero, ¿por que ó pasar do latín ó galego dá chavella,
men tres que en castelán se converte
en "clavija"?
Fixádevos na palabra olio e a correspondente castelá "ojo". Trátase
de que o grupo final latino c'lu (en
principio "culu") fai 'j en castelán e
ll en galego. Así, a palabra latina
"speculu(m)" fai 'espej9" e espello,
respectivamente. ·
Preguntared~s: ¿a que vén tanta

leria e tanto latín? Pois non se trata de fardar nin complica-las cousas, sen6n de comprendermos que
o galego ten unha estructura coherente e · é unha lingua ben feita.
Por iso, que ninguén se extrañe
de que digamos coello (latín "cuni~
culu), porque dicir "conexo" é unha
influencia castelá. Polo mesmo, non
debemos dicir "antoxo", senón antollo, porque esta palabra pro.cede
de olio: un antollo é algo polo que
se debece como se se tiver dian te
da vista.
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