SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

Nº 145, 12 Agosto 1984

.DEPORTE SI,
"CHOVINISMO" NON
Se buscamos nun diccionario a palabra "chovinismo" dirá algo así como: "patriotismo esaxerado, irreflexivo, ridículo, e moitas veces falso".
Esto é: os chovinistas pensan e actúan
coma se a toda costa o seu fora superior, coma se para amar á súa pattria
houbese que amolar ás outras. Todo o
contrario do que ternos dito tan tas
veces de que cómpre querer ó noso
porque é noso, anque non sexa o mellor senón simplemente, distinto e noso.
Pois ben, desde a Olimpiada de
19.36 na que Hitler se mandou con
tanta cruz gamada (que era o sinal do
seu partido) e cunha amolante montaxe imperial, que querra amosar ó
mundo o poderío alemán e a superioridade da súa raza, non selembraba na
historia das Olimpiadas outro empezo tan triunfalista como a que este
ano nos ofreceron os norteamerican os.
Sobraban por todas partes bandeiras ianquis,tódalas actuacións parecían dirixidas a demostrar unha grandiosidade imperial, a demostrar que
alí todo se fai sen aforrar dólares, que
84 pianos soan mellor que dous, que
"ande ou non ande, burro grande". O
caso é impresionar.
E non faltou unha nota de sen timen talismo barato: soaban a falso
aquelas bagoiñas de Mr. Reagan ó
escoitar un espiritual negro (anque
ven de cando os negros eran escravos).
Precisamente el, que leva adiante a política roáis antipopular, roáis contraria
ás minorías raciais tal como ven denunciandq o lider negro demócrata.
Jesse Jackson. Todo un número.

AS ILLAS CIES na entrada da Ría de
Vigo atraen a centos. de forasteiros no
vrán. Son tres illas co certas alturas e boas
praias. Oferecen tamén restos arqueolóxicos, coma os muros dun convento, pois xa
desde tempos pasados buscabase alí sosego
así como aves mariñas, algunhas en perí odo de desaparición, como os araos. Desde
1980 son parque natural e está prohibida a
caza.
OS MOZOS DE PONTEVEDRA dos
que máis de 25.000 están no paro, queren
facer ver os seus dereitos. Nunha enquisa
destes meses mostran como só un 15 por
cento é optimista sobor do seu futuro, e
roáis ou menos na mesma proporción acusan· ó sistema capitalista de ser un dos factores primeiros na creación de paro entre
nosoutros.
AS VITAMINAS son o mellor equipaxe
para o vran, sobor de todo si queremos facer unha longa travesía ou viaxe. Tanto a
.vitamina B que estimula o apetito coma
outras que axilizan os ósos ou a vista. Os
nenos necesitan nestes meses reforzar a
súa salude, e todos ·revisar a nosa maquinaria. Por todo isto, para grandes e pequenos a mellor bebida segue sendo o zumo
natural.
OURENSE, CAPITAL DO CINECLUBISMO. Desde 1952 ven funcionando na
capital das Burgas algún cine-clube e en todala provincia hai unha rede destes viveiros de cultura e arte: aprender a vivir a vida desde os films. Nesta semana escomenzan no Carballiño unhas Xornadas adicadas ó septimo arte~ e ven de constituirse a
Federación de Cine Clubes de Galicia.
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¡XESUS!
Xesús desperto
na noite clara,.
Xesús velando
na madrugada.
Xesús rezando
na anoitecida,
Xesús Ioitando
na mar bravía.
Xesús poñendo
a· vida e" Deus,
Xesús facendo
paz para os seus.
Xesús metido
na cruz da vida,
Xesús na barca
no mar batida.
Xesús e a xente,
xente e Xesús,
Xesús e a xente
levando a cruz.
Xesús chamando
ó máis difícil,
Xesús retando
ó imposible.
Xesús quitando
medos da alma,
Xesús poñendo
a mar en calma.
Xesús brindando
á xente fe,
Xesús loitando
facendopé.
Xesús
Xesús
Xesús
Xesús

na Ioita,
na vida,
na noite,
no día.

Domingo dezanove
do tempo ordinario

XESUS CALMA UNHA TORMENTA
De seguida mandou ós se.us disdpulos que embarcasen e
que fosen diante para a outra llan~ mentre.s el despedía á
xente .. Despois de despedila, suhiu ó monte para orar, e alí collenno a anoitecida.
Mentres, a barca, xa no medio do mar, era batida polas
olas, pois levaban o vento en contra. De madrugada, Xesús foise, cara eles, camiñando polo mar. E os discípulos, véndo,. camiñar polo mar, asustáronse dicindo: "é unha pantasma", e,
cheos de medo, empe-Laron a berrar. De seguida lles falou Xesús dicindo:
- Tranquilos, que son eu.
Respondeulle Pedro:_
- Señor, se es ti, mándame que vaia onda ti, camiñan'do
pola auga.
El díxolle:
-Ven.
Baixou Pedro da barca, e púxose a camiñar pola auga. dirixíndose a Xesús. Pero, ó sentir o vento, colleu medo, e empezando a asulagarse, púxose a berrar:
- ¡Señor, sálvame!
·
,
.
Axiña, dándolle a man, agarrouno dicíndolle:
- Home de pouca fe, ¿por que dubidas?
E ó subiren eles á bar~, quedouse o vento. Os que estaban
na barca postráronse ante el dicindo:
- Realmente, ti es .Filio de Deus.
(Mateu 14, 22-23)
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O MARCO DA CURF
A t-el'ceira parte de G3licia está a monte improductivo: un milló
diante as rozas e a estrume. O cambiar as circunstaucias sociais, desaparecet
maneira de lle sacar ó monte toda esa gran riqueza que ten nas súas entrañ
sabemos que ese método non é sempre o mellor. Por eso ofrecemos esta e:x
·
moi valedeira para moi

¿QUE É O MARCO DA CURRA?
O Marco da Curra é unha zona do monte
dunha altura máxima de 750 m, que est-á situada no límite da provincia de Lugo coa de
A Coruña, pero xa nesta última provincia.
Pertenece ó axuntamento de MabegondoAbegondo (A Coruña). Neste lugar o !CONA tiña unha finca de 180 Ha. e cedeuna no
ano 1978 para que o equipo de InvestigaCións Agrarias con centro en Mabegondo
realizase alí unhas experiencias de aproveitamento do monte para gando de carne. Uns
técnicos. pois, de lnvestigacións Agrarias son
os que están orientando o traballo realizado.
OS PUNTOS DE PARTIDA
Desde o primeiro momento quíxose ser
moi realistas. Moitas transformacións que
fai o !CONA ou outros organismos oficiais
van sempre adiante, porque sempre hai fondos de que botar man, anque as cousas se fagan mal.
No' Marco da Curra f íxose supoñendo que
era o caso dun labrego, que en xeral ten estas condicións:
· poucos cartos para invertir,
. pouca xente para traballar.
Con tan do con esto plan teouse o problema básico: ¿como facer para que .os montes
den herba? ¿Como aproveitar despois esa
herba?
OS SISTEMAS DE TRANSFORMACION
Empregáronse fundamentalmente tres,
que non irnos explicar aquí polo miudo :
1) Laboreo completo, en zonas boas, des-

tinadas a herba para seco ou para silo .
2) Mz'nimo laboreo, en zonas onc
3) Sen laboreo, en zonas moi co!
Con estas técnicas de implantació1
sementes e cos correspondentes abo
ción, conseguiuse unha boa producci
mar de 1,3 vacas por Ha. E esto sen
boreo costou 55.000 pts; en zona dE
na sen laboreo, 25 .000 pts.
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O MONTE RECUPER.ADO

m de hectáreas improductivas. N outros tempos este monte era aproveitado me-

u en boa medida este aproveitamento e impúxose a necesidade de atopar unha
las. ICONA pretendeu facelo ata agora enchendo os nosos montes de pinos. Ben
(periencia nova que se está realizando no Marco da Curra, porque creemos que é
itas máis zonas de Galicia.
O SISTEMA DE APROVEITAMENTO
Xa queda dita que o 30 por cento das zo- nas de herba resérvanse para silo ou seco. Esto é moi importante. En zonas de montañ a
case semprie pasa que o gando reve no inverno
o que medrou na primavera e verán. E ten serias consecuencias para a producción. Hai qu e
facer que o gando de inverno se man teña sen
rever.
O resto dos pastizais é aprov~itado mediante sistema de pastoreo rotativo. O gando está
repartido en 11 rebaños, como se fos e cada
rebaño dunha familia. A cada grupo tócanlle
7 parcelas, e en cada parcela pastan 3 ou 4
días rotativamente.
COUSAS A TER EN CONT A
O gando, anque se compra en feir as normais, está saneado de todo. Desde o 1978 só
2 vacas malpariron, e foi a consecuencias de
1
golpes recibidos. As vacas traen a cría por
ano no 88 por cento dos casos.
Contrólase moito o momento apropiado
para que unha vaca em preñe, de xeito que se
lle poida lago sacar á cría o máximo rendimento. N_o outono e no comenzo da primavera
é cando deberán parir as vacas. Anque o '
'· Foi o 30 por cento do terreo.
monte
é alto e frío, non hai ningunha peseta
de entra un tractor, destinada a pasto.
stentas onde non entra a maquinaria. gastada en construccións para o gando. Aln de pradeiras, cunha boa escolma das gúns refuxios de xestas ou arboredos abondmados de implantación e de .conserva- dan para pasar a invemía.
Para comprobar todo esto, o mellar é visi- '
ión de herba, con capacidade para tertar o sitio acudindo ós vasos Axenles de F;x1 costos excesivos: .1 Ha. en zona de latensión Agraria, para concertar unha visita ·en
~ mínimo laboreo, 3 5 .000 pts; e en zogrupo. Seredes ben atendidos polos técnicos.
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O BORlAtHO .

casa para poder ter• libr
da e acompaña/ os.
Colexio Nacional de Prácticas de Lugo
· Deixando todo feito, estradas as
cortes, herba ahondo nos comedeiros .
Xaquz'n ·de Vilariño era un rapaz e auga a carón do gando nun caldeiro,
tan bo como o queixo cando é bo. puxo o traxe dos domingos e aló se
Era traballador e - nos anos mozos foi cara o pobo onde z'an casa-los amiata [ora ás segas aló a Nava/carnero gos.
tres anos seguidos, despois de facela
Estivo formal na igrexa, fa/ando
cava das tenzas que lle tocaran nas cuns e con outros á saída, e despois
partixas da Roza do Medio.
de bota/le coma todos os grans de
Tiña tódalas cancelas das chousas arroz ós novios, escomenzou a recaben feitas, e ben pechos os balados rré-los bares por mor de poñerse a
para que o gando non se ceibara. xeito. Era un ha festa, e había que adiOs regos dos prados aproveitaban vertirse e cargouse ahondo.
. por cen agüeiros que tiña feitos, tódaCando chegou a hora de xantar aló
las augas de pi/lota dos camiños. Os se foi con todosó'restaurante onde se
palleiros eran o asoro dos veciños po- facía a festa, que estaba na cidade,
lo ben rematados que os tiña, coas aló enriba nun sexto piso.
guías de xestas e o pucheiro no remaA pouco de estar comendo aquelo
te do pau.
-dos entremeses, a merluza e o cabrito
Non lle cantaban os eixos dos ca- tirvo ganas de botar por baixo o que
rros, pois o sebo z'a sempre debaixo metera por riba toda a mañá,e' foise,
do carro nun bote colgado para unta- '. facendo eses, cabo dun camareiro, e
los cando escomenzaban a secarse. pregimtoulle:
Xaqu z'n tiña certos dz'as · en que , - ¡Oiga! ¿Poderíame, HIP, decire,
mesmamente parecz'a un queixo de se non lle é molesto, HIP, onde está
morra/a, salado, coma corcho, e bo- o servicio?
-Pois siga o corredor pola dereita.
tando o soro de continuo. Eses eran
os días que escomenzaba a tomár q servicio está na quinta porta pola
unha xerra na taberna. O escomenzo dereita, mais vaia amodiño, que hai
era doado, mais o que non podía, des- dúas escaleiras.
pois da segunda, era parar de beber e,
Mais o Xoaquz'n equivovouse, e ene/aro, col/za unhas cheas desas de aga- , tr,ou na carta, que era a do ascensor,
rrarse.
que es taba medio abert~ e...
CataMais non era faltón. Só se voltaba plúm! Aló se ceibou ata o baixo o porallante e pecino despois de bota-las bre rapaz.
·
coplas esas de Asturias Patria querida ' Despois dun pouco volveu ó seu e,
e a Rianxeira.
sentándose no chan, dixol/e:
Certo dz'a recibiu unha tarxeta dun- ¡Si, que o que é a outra escaleira,
ha boda e, despois de mandar/le un vaina baixar el!.
bo regalo ós mozos, amigos del en- (Extractado de; DEZ coNTos DE NENos PARA
trambos e dous, dispuxo o traba/lo da NENOS;publicado polo conceno de Lugo)
SONIA VAZQUEZ VEIGA

A CA=tOn do LUmiC
A CHAMA DO FACHO OLIMPICO
Estase desenvolvendo na cidade ·
norteamericana de Los Angeles a
Oliimpiada de verán número 18. Os
xogos olímpicos celébranse cada catro anos e consisten na competición
de xogadores e atletas de todo o mundo.
Hai un rito moi significativo: desde
Olimpia, que é un antigo centro relixioso de Grecia onde se celebraban
estes xogos, lévase un facho aceso deica a cidade onde van se-los xogos,
transportado por atletas dos diversos
países e especialidades que se van relevando na carreira; chama que arderá .
perenne duran te a Olimpiada.
Grecia era un país dividido na antigüedade en cidades independentes,
moitas veces enfrentadas con guerras:

recordemo-la rivalidade entre Atenas
e Esparta. Pois ben, desde o século oitavo antes de Cristo (ano 776, polo
tanto xa vai para 2.860 anos), cando
se achegabá a Olimpiada eran enviados em baixadores sagrados ás diversas
cidades para que . deix asen de loitar e
fixesen a tregua sagrada; algo así coma hoxe, por Nadal, fan tregu.a certos
países en guerra. Os vencedores nos
xogos eran considerados coma herois.
No século pasado un aristócrata
francés, o barón Pierre d e Coubertin,
<?avildu que este in ven to grego era
axeitado para os tempos modernos co
gallo de que, mediante o deporte non
profesional (chamado "amate ur" ou
aficionado, non pag~do ¡ é un dicir!) .
os diversos pobos ctÜtivasen a irmandade entre eles. O espíirito" deport'iv o
viña suliñado por esta frase súa: "O
importante non é gañar, senón parti - ·
cipar". Hai case cen anos (1896) que
se celebrou a primeira Olimpiada mo derna na actual capital de . Grecia :
Atenas.
A Olimpiada é boa ocasión para a
relación entre os pobos. O malo é qu e
xa van dúas en ·que non hai "tregua" .
Hai catro anos, os americanos boico .
. te aron por motivos políticos as de
Moscú, influindo . en varios países para
que non tomase n parte . nos xogos e
agora os rusos responden coa mesma
moeda, non acudindo a América nin
eles nin os seus países satélites.
Pero a chama olímpica xa está ace .
sa coma un chamamento á paz ~ á
unión sen distinción de pobos, ideoloxías ou razas.
. Graciano CRUZUL.
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CAMBIOS EN IRIMIA
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Para tratar da continuidade millarada do
noso Semanario a redacción de IRIMIA convoca a tódolos seus simpatizantes a unha reunión
o próximo día 2 de setembro ás 4 da tarde, no
Colexio de María Mediadora de Vilalba (Jugo).
Esperamos que os que sintan IRIMIA como cousa propia non falten a esta cita.
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lARTELLAMOS OU NON ARTELLAMOS?

Vimos dicindo estas semanas que
hai que distinguir no galego tres clases
de palabras de acordo co momento
histórico en que entraron no noso
idioma: palabras patrimoniais ou populares, semicultas e cultas.
Así, a palabra latina "articulu" dá
tres resultados: ARTELLO, que se refire á articulación dos ósos; outro semicultismo, cando dicimos ARTIGO,
parte da oración gramatical (artigos
determinados: O,A, OS, As, ou indeterminados:
UN,
UNHA,
UNS,
UNHAS); e, por fin, o significado cul-

to, ARTICULO, tal coma os artículos
de luxo ou consumo, cou·s as que se
mercan.
H oxe vense utilizando m oito o verbo ARTELLAR, quizais por lle fuxir
ó castelán "organizar". Artellar sería,
en rigor, articular. Pofda que sexa
unha creación popular relativamente
recente. O caso é que está xa tan introducida no vocabulario de tantas
persoas e o uso vai medrando de tal
xeito que babera -digo eu- que rema.tar por lexitimala, se é que aínda non
fose lexítim a.
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