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A Castaña no ourizo 
quixo rir e rabeou, 
caeu do castaño abaixo: 
mira que pago levou~ 

A castaña sabe ben, 
o viño vaise bebendo, 
o cariño vai entrando, 
a honra vaise perdendo. 

~lnti ~ortoti que c~nmttn ñ !'ibn O O O O 

HOME E NOME:· un canto de Casado Nieto 



ENCONTRO DE 
CRISTIANS GALEGOS 

Tal como anunciabamos en Irimia 
hai unhas semanas, os días 12,13e14 
de outubro celebrouse un encontro de 
cristiáns galegas, non en Sada, como 
estaba previsto, senón en Santiago, 
por culpa do "Hortensia" que tanto 
estrago fixo na nosa Terra. Sen dúbi
da, o cambio de lugar a última hora, 
por quedar inutilizable o local que es
taba previsto, foi un importan te fac
tor para que o número de participan
tes non fose demasiado nutrido (esca-
samente os cen). · 

Alí nos xuntamos, unidos pola 
mesma fe, e o mesmo amor a Galicia, 
os compañeiros de Comunidades Cris
tianas ~pulares, de Coloquios de 
Cristiáns Galegas, de a HOAC, os mo
zos da XOC e do MECG (Movimento 
de Estudiantes Cristiáns Galegas}, a 
xente de Encrucillada e de Irimia. Ó 
longo deses días, de acolledor com
partir, revisamos a nosa maneira de 
estar na Jgrexa e de vivi-la Igrexa; 
axudados na nosa reflexión por Car
los G. Cortés, Francisco Carballo, 
X osé Antón 'González, Pilar Wirtz e 
Ricardo Viq u e ira, sentimos clara
mente que eramos Igrexa, unidos a 
esa gran Igrexa a pesares dos seus 
pecados, de ser pouco galega e pouco 
popular, máis unida ós poderosos que 
ós pobres. 

Había tempo que se botaba en fa
lla un encontro así; nos últimos tem
pos, os diversos esforzos de coordina
ción e traballo común foron por veces 
anulados por malentendidos e p rex ui
cios, por enfrentamentos persoais de 
vellos dirixentes dalgúns movimentos. 
Mesmo a Asociación Irimia naceu con 
vocación de coordinar e axuntar es
forzos, anque na práctica non funcio-
ne así de todo. • 

Hoxe chegou o tempo de recapaci
tar. En Santiago p rincipiou un ha nova 
xeira. "Coor~_inación'' é a palabra má-

x ica. E coordinar é o que fará un ha 
comisiiJn de once membros que se re
unirá o próximo 4 de novembro para 
organiza-lo traballo ó longo deste cur-
so. 

* * * * 
AS ELECCIONS EN NICARAGUA (o 

día -4) · lémbrannos unha longa loita deste 
pobo, antes e despois de 1979, data na que 
derribaron a dictadura de Somoza. Hai que 
distinguir dúas franxas: a 06pacífica", máis 
concientizada e que foi a que máis loitou 
contra o ~ictador, e a ºatlántica" máis su
men< ida na miseria. 

AS ELECCIONS EN ESTADOS UNI
DOS (o día 6) descúbrennos un xigante con 
pés de barro. Un goberno que gasta na súa 
burocracia mH millóns de dólares cada xor
nacta~ e ootros tantos en armamento. Onde · 
vintetrés mill6ns_ de cidadáns son analfabe
tos .... , e mentres tanto cada americano papa 
sete horas de televisión tódolos días. 

ODIA DOS HOMES DA MAR (o .día 4) 
é unha denuncia das circunstancias inhuma
nas nas que viven os que van á mar, coma 
por exemplo, os tripulantes do Montrove, 
dos que non se sabe nada desde hai máis de 
tres meses. As autoridades, dun plumazo, 
sen moitas expl icacións, veñen de apuntar 
no rexistro de viudas a catorce mulleres 
galegas que nón entenden nada do que lles 
puido acontecer 6s seus homes do Montro
ve. 

UN MES DE FOLGA CONTINUA ven 
de escomenzar en solidaridade cos traballa
dores dos asteleiros galegos; nun país onde 
nos dous últimos anos medrou o paro nun 
oitenta e tres por cento ... E suma e segue: 
en Ascón a mitade dos seus traballadores 
irán .á rúa; en Vulcano de 713 obreiros pasa
rase ·a 398; en Barreras de 1476 quedaránse 
en 876; en Santodomingo de 424 a 256 ... 
Por talar só de Vigo. 

UN NOME: DESMOND TUTU, hispo 
da 1 grexa anglicana, a quen lle concederon 
o Premio Nobel da Paz deste ano, pola súa 
loita contra o racísmo de Sudáfrica, onde 
máis de vinte mi116ns de negros (o setenta 
por cento da poboaci6n) viven oprimidos 
polos blancos. 
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A1'.UAI{ HUMILUtMLN l'l. l'OLA VIUA 
Domingo trinta e un 

do tempo ordinario ?elle/Je u Dew 
o don adrniruble du hu111i/Judc. 
A brelle os portas da túa casa 
e tai d~lv.1 unhu compa17eira insepurub/e. 

Fuxe, para eso, 
pos que falan e non cumpren. 
Nunca bóte-la túa palabra 
ináis alá de onde chegan os teus feítos. 

Non fagos causa ningunha 
polo simple gozo de seres visto. 
Case sempre os que menos lacen 
son os máis eficaces 
na me/lora da vida e da sociedade. 

Non te deixes chamar mestre, 
pai da vida ou dirixente. 
Nin /lo chames a ninguén, 
como non sexo a Xesús. 

Comparte con todos o teu saber 
e a túa experiencia; 
aprovéitate do saber dos demais, 
nu nea o menosprecies. 

Xuntos camiñade humildemente, 
coma irmáns, 
coma esmoleiros da sabidur/a 
e do bon facer que gusta a Deus 
e fai máis digna a vida da xente. 

SOBRE CE SERVIDORES DA CDMUNIDADADE 

En tón Xesús dirixiuse 6s discipulos e 
mais á xente, dicindo: 

- Na cátedra de. Moisés sentáronse os le
trados e mailos farisetis. Facede, pois, e gar
dade can to vos digan, pero non imi tedes a 
súa conducta, porque falan pero non cum
pren. Atan fardos e cánganos ó lombo dos 
demais, pero eles nin un dedo poñen para os 
mover. Todo o que fan é para seren vistos 
polos homes: vISten aparatosamente, an
cheando as filacterías e as franxas dos seus 
mantos; buscan os primeiros postos nos ban
quetes, e os primeiros asen tos nas sinagogas; 
que lles fagan reverencias nos rueiros e que 
os chamen "señor mestre". 

Pero vós non vos fagades chaniar . "señor 
mestre", pois un só é o voso mestre, e todos 
vós sodes irmáns. E a ninguén chamedes 
''pai" na terra, porque un só é o voso Pai 
Celestial. Nin tamp.ouco vos fagades chamar 
"dirixentes", porque un só é o voso dirixen
te: Cristo. O máis importante entre vós debe 
ser o voso servidor. POrque quen se enaltece 
será rebaixado, e quen se rebaixa será enal
tecido. 

(Mateu 23, 1-12) 
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UNS MORTOS QUE e: 
Os primeiros días de novembro son en Galicia un tempo de festa, marcad 

Son tamén días especialmente entrañables, porque neles moitísimos galegas com 
familia, amigos, veciños, con esa parte súa, agachada para n6s na vida diaria peri 

especialmente viva. Esa vivencia dos difuntos é unha d1 

CULTURA DE LIBROS E CULTURA DA VIDA 
Cando falamos aquí de cultura hai que dicir axiña 

que non falamos de cultura de libro. Referímonos á 
cultura como sabiduría humana, como saber cultiva/a 
vida, sabela traballar para facela máis humana. 

Hai moitísimos homes e mulleres que non saben 
nin escribir nin ler e teñen unha gran cultura, unha 
gran · sabidt,iría, porque saben vivir e saben morrer: as 
dú s cousas máis importantes para calquera persoa. 

Danse pola contra moitísimos casos de xente es
tudiada que coñecendo moito as letras descoñecen a 
vida. Non saben vivir con paz. Non saben ter relacións 
d verdadeira amistade. Non saben ser uns co seu po
bo : hai moita xente estudiada falta de sabiduría por
que non sabe ou non quere mamar na sabiduría do seu 
pobo, da súa nación. Os que saben ser galegos e inte
grarse na maneira de ser galega que herdamos dos no
sos antigos teñen unha gran herencia que nos ofrece o 
noso pobo: saber extender á súa comunidade non ós 
vivos senen tamén ós difuntos. 

CADA POBO TEN A SUA CULTURA 
Cada Terra ten algo que aportar á cultura da hu

manidade enteira. Cada pobo ten unha riqueza cultu
ral, unha sabiduría da vida, coa que pode enriquecer o· 
patrim_oio da raza humana. Cada país soubo humani
zar con particular acento algún aspe_cto da vida e pode 
ofrecelo agora como froito maduro a quen queira me
drar. 

Antes falamos da cultura das persoas: agora fala
moas da cultura dos pobos. Hai moitas cousas da vida 
que non se poden cultivar individualmente. Precisan 
dunha matriz comunitaria. precisan do seo dun pobo 
para poder ter vida, cómprelles un fogar popular, un 
lume colectivo. · 

Un xemplo claro é a cultura da morte. Saber vivi
la. Saber encaixala na vida. Saber ter comun idade cos 
nosos mortos. Esto é posible se se vive in kgrado no 

seo da cultura galega, que des€ 
duría en todo o que toca ós del 

BAIXANDO O DETALLE 
Alguén pode pensar que to 

Para que se vexa que non é a 
detalles: 

- A morte vese como algo 
to cansa . oír a un velliño, ou r 
morte case coma unha. amiga 1 

ven pecha-las portas da súa vida 
- Unha das coll'sas máis be 

axudar a ben morrer, tanto no 
no espiritual. Familiares e vecií 
que se fina, consolando ós que 
que se vai. Esta mesma asistefü 
chegada a morte. ¡Con que gm 
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:HAMAN A VIDA 

fo polos magostos e polas primeiras matanzas tan propias élo San Martiño. 
1viven dunha maneira especial cos seus difuntiños: con esa parte dos seus, 
ro viva para Deus, da que gardamos como moi poucos pobos unha memoria 
1as grandes sabidurías da cultura do noso pobo. 

:envolveu unha gran sabi
~funtos. 

)do esto é fa lar por falar. 
así, veleiquí os seguintes 

) natural e normal. ¡Can
non tan velliño, falar da 
ou compañeira fiel que 

a!' 
onitas entre nosoutros é 
::> aspecto corporal coma 
lños fan corro ó redor do 
e quedan e despedindo ó 
icia vese inzada unha vez 
. sto van acompañando os 

veciños ó defunto na súa derradeira viaxe -ó lugar da 
reunión da comunidade para, de~de alí,· ir á casa do 
Pai! Os mortos son _0§ '.únicos capaces de vence-la dura
me dunhas relacións ·rotas e agresivas~ os mortos recon
cilian ós vivos. 

- É moi frecuente ver 6s maiores levando ós seus 
picariños a ver ós mortos, nun intento innato de face
-las paces entre a forza da vida do neno e a chamada · 
da marte no adulto. ' 

- A memoria dos difuntos, realizada polo menos 
unha vez ó ano, as visións que moitos din ter das cau
sas do ou tro mundo, a Santa Compaña, non son se
nón un intento (¿basado na verdade ou na forza do 
sentimento?) de descubrir ou forza-la presencia entre 
nosoutros de persoas que queremos que, non por mo
rer, deixan de nos facer compaña espiritual no noso 
camiño e na nasa loita da vida. 

O PERIGO DAS DEFORMACIONS 
Estas e outras causas poden sufrir graves deforma-

cións, e de feito téñenas sufrido. Un non sabe ben se 
son froito· dunha sensibilidade cristiá ou se son un bo 
campo no que a sensibilidade cristiá pode medrar a 
placer. 

Pero o certo é que nas formas .relixiosas é onde se 
vaQ amoreando unhas deformacións que lle poden qui-· 
tar á marte o aspecto de dóce e amistosa que ten en
tre nosoutros. O interés de moitos cregos polos cartas; 
unha maneira errónea de entender a Deus, coma se fo
se un negociante da gracia e do perdón: en consecuen
cia, unha mala maneira de entende-las misas e os rezos 
máis variados polos difuntos; e a entrada dunha sensi
bilidade consumista, que ve á marte como un remate 
da posibilidade de consumir e, ó mesmo tempo, como 
unha ocasión de consumo desordenado (misas, coroas, 
coches, caixas, etc.); todo esto ten o perigo de conver
ti-la marte en verdadeira marte, e non en vida como 
eremos pala nasa cultura galega e pala nasa fe cristiá . 



HOME E HOME 
O ~L'IllJl' Xoan-lVl anu el, µe Lruciu Jos 

C'...Jsd 1 es, c> rcl cuá:iuq ue un µa ti·iarca do 

l\riticJu l 'uslcJ.I u cJn W . Aos seus ::;esenta 
u Cd lru .JI 10s, entre fillos, filias, xen
ros, noras e netos a súa prule acddaba 
xa niáis de trin ta cris tiáns. Todo::; 
máis ou menos com puñ an a vida bai
xo das súas azas. As fillas, casadas na 
casa como era de lei no pals; os fillos, 
casados tamén .. na casa, inda que non 
o fora· tanto, porq ue o impuña el e 
adiós. 

- Ai Mari'a ! - deci'alle unha veciña 
á filia máis vella - ¿Dasme permiso 
pra por ó crareo unhas sabas na vosa 
aira, que lle pega moito o sol? 

- Xa llo direi ao papá, muller, que 
non ch o negará. 

Ai Berta! - decialle a un dos fillos 
un mozo do seu tempo-. ¿Por que 
non te achegas comigo por un mo
mento xunta ao señor abade, para me 
firmar de testigo nos papeis da miña 
boda? 

- E ¿por que non hei ir? Pro habe
rá que dicirllo en antes ao patrón. I1 
non porá in come nen te ..... . 
, Ningu'én daba ali paso sen llo con
sultar ao señor Xoán-Manuel, o pa
triarca. I1 chegábase a enfastiar. 

- Ben sabedes que aqul todos so
mos donas de todo. O que calquera 
de vós faga; ben feíto está. 

Pro sempre é doado sabe-la súa 
vontade. Ou o seu consello .... 

O señor Xoán-Manuel era alto, re
xo, de cariS- respetuoso. Nos Casares 
todo xiraba arredor dil. Todo. 

Un dla a señora Locaia e máis eu 
botabamos unha miga de parola na 
feira de Gondán.. .. A min praclame 
moito ouvirlle ·contar historias do seu 
home o petrucio, dos fillos i os netos, 
dos eidos, das vacas. 

De sútaque atraves6u perta de nós 
o meu fillo margado a correr suaren to 
atrais dunha pelota . Coma daquela so
io tiña catro anos, coidei que se pode-
rla cair. Reprendino: . 

- Xoán-Manuel! Ai Xoán Manuel! 
Non curras tanto, que te podes estam
piñar. 

- Ai Dios -díxome a señora Loca
ia con xesto de grande pasmo-. Lago 
iste seu rapaz chámase Xoán-Manuel? 

-Chama. 
- Non fai broma? 
- Non. · Por que a habla faguer? 
- Chámase Xoán-Manuel? 
- Xoan-Manuel, si. 
~ Has tra so mella mentira -rema tou 

a señora Locaia ollando estantoada 
· pra o cativo-. Un nena tan pequeno 

cun nome tán grande¡ 

;Extractado de CON TOS OU E NON SON 
CONTOS de M. Casado Nieto, publicado en 
Edlcións Castrelos. Respetouse a grafía do 
autor, a(nda que non sexa en todo coinci
dente coas normas que seguirnos en 1R1M1 A. 



A CA=tOn do LUmc 
A CASTAÑA 'MERECENTE DA FESTA 

Desde os tempos de María Castaña, 
personaxe popular que no século Ca
corce capitaneou unha revolta contra 
o bispo Aguiar); pois iso, d~sde hai 
moito, non se sabe cando, a castaña 
vén sendo en Galicia mantenza básica 
-o pan dos pobres- e postre dos ricos. 

Cando chegou a pataca das Améri
cas, suplantou á castaña no seu papel. 
Tanto é así que nalgunhas partes de 
Galicia á pataca chámanlle castaña, e 
aínda nalgures seica distinguen entre 
castañas de terra (patacas) e castañas 
do aire, as dos castiñeiros. Os france
ses tamén tiveron problemas e á pata
ca chámanlle "mazá de terra" (pom- · 
me de terre ). 

Hoxe a castaña é un producto xa 
case de luxo porque, desde hai anos, a 
enfermidade da tinta .foi acabando 
cos castiñeiros (castiros, lle chaman 
nalgúns sitios) e o mesmo valor no 
mercado da madéira destas árbores ti-

rou pola ambición dos seus propieta
rios, que· tronzaron sen se lles ocorrer 
repoboar. Piñeiros e eucalitos eran de 
medra máis rápida, por ~esgracia. 

Aínda así, a castaña galega expór
tase a uns 1 S países de todo o mun
do, sobre todo a Francia, Brasil, In
glaterra, Bélxica e Alemania. Pero ta
mén ás Américas de Norte e Sur. No · 
ano 1974 gañáronselle nada menos ca 
146 millóns de pesetas. E aínda que
dan cerca de 1 O millóns de castiñeiros 
en Gali~ia, dos que a metade está en 
Lugo, seguida da Cor4ña, Ourense e 
Pontevedra. 1 

Xa nas rúas das cidades a parecen as 
"modernas" locomotoras que as casti
ñeiras -oficio temporeiro e cidadán, 
que na aldea cadaquén apaña as súas 
castañas e apáñase con elas- ·merca
ron, ·sustituindo o vello caldeiro, que 
non as asaba peor. Os máis finos co
merán ese "marron glacé", que non é 
máis cas nosas castañas convertidas en 
pasteis polos extranxeiros . . 

E por se tratar dun froito tan no
bre e tradicional, a castaña ten a súa 
festa, que nos últimos anos vai me
drando en importancia: o magosto, 

.que se celebra por Santos, o primeiro 
de Novembro. E hai quen opina (Mur
guía) que esta celebración é unha reli
quia dunha antiga comida funeraria: a 
castaña simbolizaría a marte e o viña 
a vida. Entre a segunda quincena de 
outubro e a primeira de novembro é 
tempo propicio para o magosto . Que 
ninguén falte á f ~sta . 

Mario CAMBEIRO 



Con viña branca ou con tinto, 
ou se prefires, con mosto, 
non te esquezas, irimego, 

· de celebra-lo magosto. 

Porque é festa moi galega 
a que se fai coa castaña 
que ten sana non só aquí, 
senón en toda España. 

Se llOn vos gustan asadíis 
podedes tamén cocelas; 
neste caso, xa teredes 
que lles arrinca-las pelas. 

Para que este novo xeito 
algo mellar aproveite, 
recoméndovos bota/as 
nunha cunea de bo leite. 
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I~ E para que non vos estoupen, Se por devotos buscades , 
se sodes intelixentes, un rito extraordinario 
habedes de amoxegalas podedes cace-los zonchos 
cun coite/o, ou cos den tes. e arranxalos en rosario. ~ 

L .,, . --::-~:::-3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~-ltR-.~ -~~ -~~ 

L iñO 
QUEDAMOS ADIADOS 

Hai semanas que quedamos adiados 
ou citados pare este o ou tro día e re
matármo-lo labor sobre os derivados 
do vocábulo latino "dies". Deciamos 
que do adxectivo "diurnus" sae x or
na/ (concretamente, do latín "diurna
le"). Tamén de aí provén xornada, e 
a palabra galega xeira, que tanto pode 
significar traballo que se fai todo se
guido, unha xornada, coma tamén, 
máis amplamente, etapa. 

Os irimegos ¡sabemos latín! (e algo 
de co.ntas tamén, engadía o paisano). 
¡Madia leva!, dicimos na provincia de 
Lugo. A expresión procede do latín 
"mala· dies" ("dies" pode ser femini-

no ou mascuiino). Pero o sentido da 
frase non é negativo (leva mal día), 
senón positivo e admirativo: "vaia 
sorte que ten o tipo ese., mal día leva" 
ou "xaora", "así calquera:". 

N ou tras partes de Galicia existe a 
expresión non ten madía (neste caso 
con acento no i) co significado de 
"non ten dúbida". 

Resulta urxente o irmos recuperan
do esas. expresións populares enxebres 
que padecen o risco de se perder, su
plantadas por otras castelás de mei
rande circulación hoxe, p_ero de me
nor expresividade para nós. 
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