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SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

COUSAS

15 SETEMBRO ---
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ROMAXE

COÑECER GALIZA ... é unha actividade do
Museo Arqueolóxico da Coruña. Son excursións culturais que tent.an estudar o entorno
inmediato, e tamén os pobos que gardan relación co naso. ''Coñecer" segundo Felipe
Senén, director do Mueso, é proxect.ar a institución do Museo mü; alá das vitrina;; é
daise conta das posibilidades que o home
ten para aplicar a súa libertade.

EDADES PARA ACAMPADA
DESETEMBRO
Por erro no N. 144 de IRIMIA, saiu
que as edades dos mozos e mozas invitados á acampada de setembro era de
16 a 15 anos, cando deberfa dicir de
16 a 25 anos.

O CORZO DE FRAGA
Abater un corzo de 50 kilos polo
simple pracer de facelo, fire a sensibilidad e de calquer cidadán que goste
da natureza e · da vida. Abater un corzo de 6 O kilos fire a sensibilidade de
calquera que saiba que os corzos veñen pesando entre 15 e 30 kilos e que
chimparse a un desta envergadura supón a perda irreparable dun exemplar
máis que valioso pola súa capacidade
reproductora e de millora da raza. Se
a todo esto engadimos que -segundo a
Gran Enciclopedia Galega, o corzo en
Galicia está totalmente extinguido e
os poucos exemplares que se atopan
son froito da repoboación, entón a
cousa tórnase escandalosa.
Abater un corzo de 50 kilos anoxa
a calquen parado que teña que seguir
a cotización dos garabanzos na tenda
do seu barrio, porque hai que pagar
ben cartos para dar caza a eses animáis. E para acabar de amolar ós galegas sensibles resulta que a Federación
Española de Caza recompensa este estrago cunha cotizada medalla. A Xunta que se sinte tan próxima a D. Manuel debería tomar nota e. xa que pide a tódolos galegos que "non queimemos o monte", "rompamos co tabaco" e "coidemos a praia", lle pida
con todo respeto ó seu líder -que é ·
galego coma eles"- unha miguiña roáis
de sensibilidade co noso país.

AS PROXIMAS ESCURSIONS que organiza
est.e Museo son: Este domingo O Carballiño;
o 28 a Terra Chá e .Mondoñedo; o 16 de set.embro a Caaveiro; o 7 de outubro a Toques
Melide, A Ulloa...: a "pont.e" do Pilar con- ·
veJ,iirme nun estudo da Prehistoria asturiana
ata Altamira en Santander... Poden asistir
todos a est.as xiras de estudo, e para roáis información podedes dirixirvos: Museo Arqueolóxico. Apartado 2045. Tf 20 _59 94. A
Coruña.
O MOVIMENTO RURAL CRISTIANO de
Galicia reunirase os días 20 e 21 de agosto
en Samos coa finalidade de re:(lexionar sobor da natlll"eza e funcionamento das &colas Labrega que dito Movimento promove, e
tamén para programar o traballo a realizar
no mundo rural no próximo curso.

(

RENOV ABSE OU MORRER é unha dm
nosas teimas. Por isto hoxe ofrecémosvos
unhas posibilidades. Nos ultimas cinco días
de agosto en Lugo, organi7.ada polo Colexio
Fingoi, terá lugar a V Escola de Vrán (para
máis información Tf 22 16 30), e nos mesmos días na Coruña as VID Xom~ do
Ensino, organizadas pola .Asociación SocioPedagóxica Galega. Xa en setembro, do 6 ó
8: as Xomadas de Pedagox:ía levadas polo
Axuntamento de Mugardos (Tf 4 7 03 38).
Os días 10-20 en Vigo, a VI Escolado Vrán
dirixida polo Movimento de renovación
góxica· Nova Escola. Os días 12-24 a Universidade Popular de ~orcubión (Tf 74 54 00).

F ARANGULLAS ·
iUnha farangulla, Señor!
Unha farangulla, non máis,
que nos fago disfrutar
da forza do teu amor:
que todos ternos dereito
a solecer cos teus dons.
Unha farangul/a de humor
pro poder sobrelevar
os trabal/os desta vida
sen se deixar amar.qar.
Unha miguiña de xenio
pro non calar os abusos
que contra os nasos dereitos
cometen algqns intrusos.
Unha rafiña de fe
pro non perder a esperanza,
pro manter o amor aceso
e seguir en pé na danza.

Domingo vinte
do tempo ordinario

A HISTORIA DA MULLER CANANEA
Saíndo de alí, foise Xesús para a comarca de
Tiro a Sidón. E apareceu unha muller cananea daqueles contornos que berraba:
- Compadécete de min, Señor, Fillo de David:
a miña filia está atormentada por un demonio.
Pero el non respondeu palabra. Achegándoselle
os seus discípulos, ro~áronlle:
Despídea que ven berrando detrás de nós.
·
El con testoulles:
- Non fun enviado mais que ás ovellas extraviadas da casa de Israel.
Pero ela atrapounos e postrándose, suplicoulle:
- Non está ben quitarlle o pan ós .fillos, para
llo botar ós cadelos.
Pero ela contestou:
.
-Si, Señor~ pero tamén os cadelos comen· das
faran~as que caen da mesa dos . seus amos.
Entón respondeulle Xesús:
- ¡ Ouh muller, grande é a túa fe; f ágase como
desexas!
·
E a súa filla ficou sana desde aquela hora.
(Mateu 15, 21-28)

iQue bonito é o xo_quiño
de se facer esmoleiro,
col/endo rafas de Deus
ciscando no mundo enteiro.

E, ique bon tamén oxogo
de ser dador xeneroso,
ofrecendo canto un ten
sen se chufar, xeneroso.

Li:=t:rA i:
COUSAS DE
Lourdes Méndez Pérez é unha socióloga de París, aoque de fami
muller galega campesina. Os sociólpgos son técnicos en estudiar os prn
Deixounos para IRIMIA algúns pensamentos que lle naceron ó ver a r
facer pe1
COUSAS DE MULLERES
¿Cantos homes dixeron e din frases coma Esta? Cando os homes din: ''Eso son cousas de mulleres" o que
queren dicir é que eles non deben ocuparse delas. Pero
¿cales son as cousas das mulleres? ¿Por que os homes falan delas dunha maneira un pouco despectiva coma -se
non tivesen a mesma importancia cas cousas dos homes?
E' moi difícil falar das mulleres en xeral, do seu traballo, da súa importancia social, pero cómpre facelo. Eu cofi zo un pouquifto o Concello de Abadín (Lugo) e unha
das cousas que máis chamou a miña atención foi o papel
que xoga a muller labrega na casa e fóra dela. Yin que a
muller traballa tanto como o seu home e, se ela traballa
tanto coma el ¿por que os seus dereitos non son os mesmos?
OS HOMES ESCAPAN DA COUCIÑA
O artigo 4 7 da Compilación do Dereito Foral Galego
di que home e muller teñen a mesma importancia dentro
·da Compañía Familiar Galega, que os dous poden mandar, facer e desfacer, que teñen as mesmas responsabilidades <liante da lei.
Pero na práctica as cousas non vos son así. Moitas
mulleres dixéronme: "Sempre fai falla únha persoa que
mande na casa". Tamén din: "Un home é outra cousa"
ou ben "el sabe máis ca min de papeis ". Pero o que roáis
causa é precisamente o sentimento que elas teñen de que
"un home é outra cousa". ¿Por ·que as mulleres eren esmulleres. O traballo d
to? e ¿por que esa "outra cousa" é máis importante que
como algo natural e pn
a súa propia?
Pero esto ¿é así?
Se miramos roáis de cerca á vida de tódolos días nas
O TRABALLO DA
aldeas do concello, vemos que tanto homes como mulleUnha boa muller h;
res teñen que traballar moito para que a casa vaia adiansufrida e boa goberneiJ
te. Pero as mulleres teñen que traballar no campo e mais
ser traballadorcs, pero
na casa.
canto entra na couciña
O TRaballo na casa, chamado traballo doméstico,
natural que tcñan qut
non é recoñecido realmente como un traballo nin polos
que un home non ten ¡
homes nin pola sociedade, nin ás veces polas mesmas
var a roupa, cuidar dos
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MULLERES

lia galega, que está estudiando para facer o seu doctorado a situación da
•hlemas das sociedades, os comportamentos dos grupos e as causas deles.
·ealidade do Concello de Abadin. Algúns pensamentos que n~ deberían
nsar a nós.
pan, coser e limpar a casa ... é un traballo de muller. E se
non o fai ou o fai mal, dirán dela que "non vale nada".
No caso dun home empregado e dunha muller sen
traballo fóra da casa, a situación é máis complicada. Pero
no c:2sc das mulleres labregas, os dous ti-aballan fóra. En. tón ¿por que non fan xuntos o traballo da casa? A muller labrega te_n dúas xórnadas de traballo, pero unha de•
las desaparece socialmente.
AS MAQUINAS PODEN PECHAR AS MULLERES
NA CASA
O traballo da muller no campo ten un va lor social
porque elas axudan a producir os. bens de cosumo. Pero
hoxe en día o traballo no campo galego cambiou moito.
As máquinas fan cada vez máis cousas, pero xa se sabe
que a mecánica "é cousa de homes!"
Poucas mulleres saben servirse dun tractor ou dunha
colleitadora. Algunhas dixéronme: "Antes muxía sempre
soíña, pero desque ternos a muxidora ás veces o meu home bota unha man". ¿Onde quedarán as mulleres labregas se non seguen os cambios do traballo do campo? ¿Seguirán sendo consideradas como agricultoras ou veranse
pechadas nese traballo doméstico disque "natural" e que
non se recoñece socialmente? E ¿por que as mulleres cadran de acordo con ese xogo? ¿quen sal beneficiado con
que as cousas sigan ou se desenvolvan desa maneira? E
sobre todo ¿que ganan con todo -esto as mulleres labre- .
gas?
¿CAMBIARAN AS MULLERES?
loméstico é consideralh,
Comparada con outras, a sociedade fabrega galega
)pio de tódalas mulleres.
tradicional é relativamente igualitaria entre home e muller.
Esto non quita que sexa patriarcal: o poder do home
CASA
sobre a casa, sobre as terras, sobre a muller e sobre os fia ser timpa, traballadora,
llos ·está ben establecido e non se pon en tea de xuicio.
·a. Os homes tamén han
As súas decisións serán sempre as últimas, e a súa palabra
o seu traballo acaba en
será a lei: na casa e fóra dela, pois a súa palabra si que es1. E moitas mulleres ven
tá socialmente recoñecida.
~ facer moitos traballos
E mentras as mulleres sigan aceptando esto, eles popor que facer. Din que laderán . seguir decindo: 'eso sonche cousas de mulleresM.
fillos , fac er a comida e o

,....,

O BOL/NO -DE PAN
Hola! Son un boliño de pan, que se me descuido non chego a
contala A culpa non era miña, que era do que lle estaba atizando ó forno,
porque me deixaron· mouro coma se houbese tres ou catro anos que

non me lavara.
Bueno, a min por un lado non me importaba ser negro, pero por
outro si, porque a miña nai era unha barra moi fermosa e meu pai éravos un bolo tamén ben feíto, e por iso a min loqo me daba vergoña ir
con eles de paseo.
Quérovos dicir tamén que o meu pai e a miña nai morreron fai
pouco tempo. ¡Para min que tiña que ser un signo que Deus lles deu,
porque morreron os dous da mesma maneira! O meu pai púxoselle unha
cousa asl media verde por un lado, e chegou o patrón da casa onde vivlamos e debeuno querer operar... Agarrou un coitelo e meteullo por
un lado. Durou tres ou catro dtas, pero a enfermedade debía seguir
adiante, porque o amo case tódolos días ialle sacar un anaco. Ata que 6
pobre non houbo por onde collelo.
Miña· nai, como xa lles dixen, morreu, morreu tamén así, moi parecido. Tamén debeu ser unha operación, porque un día, cando chegou
a Tersiña, que, por se non saben quen é, dlgollelo eu -a filia do meu
amo-, a nai colleu e foi á lacena e díxolle unhas palabras que eu non .
sei o que significan, e eran: "¿d~ que o queres, de queixo ou de·xamón?"; e a pequena dixolle: "de xarrión". Vai a nai da pequena eaga- .
rra á miña e cun coitelo partiuna en dúas e abriuna pola mitade.
A lástima foi que a pequena dixera "de xarnón", se deixera de
queixo, 6 mellor tiña alnda nai e non estaba sen ela como estou. Pero
xa ven, a vida é asl, hoxe polos país e mañán polos I'illos...
Mari-Loli MATANZAS PRADO
1 ° Premio de Contos--Ciclo Superior
do Concurso organizado
pola Asociación XEREMOLOS.

A CA=tOnm LUlili:
VII RON/AXE:
o facho olímpico dos lrimegos
coa cando o Sábado san to se bendice
o lume, faise un rito: apáganse as cociñas e lareiras, matando o lume vello
e tráese da parroquia o lume novo para prendelo na propia casa.
Parece como se quixesemos· significar que a nosa vida se anova ano a
ano e que de xeración en xeración vai
transmitíndose o facho aceso donoso
ser galego, o lume da galeguidade.
Pero o lome novo que levamos P.ara
as nosas casas, collémolo roa Igre~a.
du~ cirio ~ool qúe simboliza a Cristo. ·Tamén de xeración en xeración se
vai transmitindo o lume da nosa fe
cristiá.
Velaí o empeñq. do irimego: que a
.
'
fe e mai1a galeguidade formen unha
parella inseparable nas nosas vidas.

Durante os xogos olímpicos de Los
Angeles, arden a chama dun xeito perenne coma sucedía na antiga Grecia.
Disto xa falamos a semana pasada.
Nas lareiras das cociñas galegas o
lume está vivo de maneira practicamente pennanente. A lareira reúne a
familia arredor dela e ~da o recordo
de moitas xeracións que se quentaron
a carón do lume.
En moitas _
partes, sexa por Nadal
cando se acende o tizón, sexa por Pas-

Para cultivar este espírito, IRIMIA
pensou na celebración anual da Romax e de Crentes Galegos. Trátase de
que ano a ano os asisten tes se vaian
transmitindo ese facho olímpico e
dándose luz e calor .Para irmos descubrindo a n osa iden tidade galego~- ·
tiá.
& te ano, ademais, o sábado 15 de
setembro, na parroquia de Ponte Ledesma, a Sétima Romaxe ten un lema
moi axeitado: Prender lume novo.
Neste lema resoa toda a experiencia
histórica de séculos das nosas lareiras
e da nosa fe.

Graciano CRUZU~.;
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Mentres andan os labregos
coa malla, despois da sega,
foguetes anuncian festas
en toda a terra galega.

Tamén ten a súa festa
a familia irimega:
hai que se ir preparando
que agora xa logo chega.
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Dá a impres ió n de que a xente
no medio dos seus labores,
coa ledicia dos festexos
quere enxoita-las suores,

Será o quince de setembro
·5l ~
e ha ser en Ponte Ledesma, S~
entre os dous brazos dorio, ~~
no Ulla, na insua mesma.

Cda parroquia atopa
na festa, a identidade :
axúntase a familia

O irimego xa prepara
o corazón e a equipaxe
para irse encamiñando
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A rALA ¡: CAlilinO
PRO BLEMAS

DE

Co mo o gal ego se veu man tendo
du ran te s écu los coma lingua coloquial
e popular , ás veces hai problemas cando afrontamos palabras modernas ou
cultas que aínda non foron incorporadas ó noso idioma. Unha boa norma
de orientación é a de fi x ármonos en
como evolucionou a nosa lingua irmá,
o portugués.
Así vemos que, á hora dos exames,
a Co nsellería de Educación ui tlizou
oficialmente a palabra avaliar, avaliación , inclinándose así pola forma portuguesa en vez da forma castelá "evaluar, evaluación", que se viña empre-

VOCABULARIO
gando.
Tem os un caso difícil de resolver: a
palabra · castelá "plantear" é traducída
en portugués por "delinear, establecer" , etc. Non existe equivalen te en
galego.
Agora ben, desde hai anos moitos
veñen utilizando o término ~'plante :
xar", que é unha verdadeira creación
a partir do vocábulo castelán. Hai persoas que se resisten a esta palabra nova, pero vai gañando terreo e parece
difícil que non remate impoñéndose .
O tempo dirá cal vai se-lo "plantexa men to".
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