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D O N M 1 G U E .L : U N B 1 S PO B O 

Don Miguel-Anxo Araúxo, bispo de Mon
doñedo-Ferrol, deixou de presidir a diócese 
na que pastoreou os últimos 15 anos con 
honradez e bondade e en ocasións tamén 
con valent{a. O Papa aceptou a dimisión que 
pediu hai uns meses por motivos de saúde. 
Os que o coñecemos sabemos que Don Mi
guel non dimitiu por comodidade senon por 
honradez, por xenerosidade, por amor á 
Jgrexa. E o seu x es to que nos doe a nós e a 
el, é algo que o honra, que di moito da súa 
gran altura humana. 

Os que fecemos IRIMIA sentimos a súa 
marcha. Don Miguel é un home de fe que 
sinte Galicia e os seus problemas e a súa 
cultura. Por iso anque nalgunhas causas non 
cadraba con TRIMIA. colaborou con ela en 
máis dunha ocasión e sab {amos que se ale
graba coa súa presencia semanal. Por iso ta
mén nós acollz'amos con agarímo e respeto 
as súas crz'ticas, feítas desde a amistade e 
simpatía. 

Moitos cregos e cristiáns da diócese de 
Mondoñedr;-Ferrol sinten tamén a súa mar
cha: e agradecen o ser respetuoso de Don 
Miguel, a súa delicadeza de trato coas per
soas e sobre todo a súa postura aberta como 
pastor que lle levaba a conjzar nos seus cola
boradores e a non poñer trabas a novas ini
ciativas. 

T.amén sinte a súa marcha a Jgrexa galega 
que atopou ne! un sincero defensor dese 
cristianismo renovador e enraizado na pro
pia cultura que agromou , do Espfrito, no 
Vaticano JI Son sen dúbida os cristiáns pro
gresistas de Galicia, cregos e leigos, os que 
máis sentirán a súa ausencia. 

Pero tamén Galicia en xeral sentirá a au
sencia pública deste dirixente do noso pobo 
que con tanta teimosz'a ás veces a defendeu . 
Os dereitos dos traballadores a miudo, e con 
valentía, naque/a sonada folga ferrolana do 
marzo de 19 72. A cultura e a lingua galega 
tamén a miudo, e con valentz'a. naquela so
nada carta pastoral de 1975, vivo az'nda 
Franco, e que se chamou "A fe cristiá ante a 
cuestión da lingua galega". Os problemas 
dos labregos e dos emigrantes e tantos e tan
tos asuntos vivos para Galióa que el tratou 
nas súas charlas, nos seus artz'culos, nas súas 
pastarais como moi ben atestigua o Boletz'n 

(Páx. 2) 
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(Ven da Páx. anterior) 
da diócese. Esperamos que a súa quebrada saúde 
que lle impide quizais animar como el quixera 
unha diócese, non lle impida seguir facéndose 
presente entre nós como bo escritor que pertene
ce á Academia Galega nin como home de fe que 
alente a Jgrexa de Galicia. 

¿ Quen virá detrás del? Esperamos que sexa 
quen sexa, siga o seu exe.mplo de home cristián 
e galega exemplar, e de pastor bo. 

Gracias, Don Miguel, as nasas páxinas segue11 
abertas ás súas críticas e á súa pluma. 

R ·MATAMOS O MES DE MAIO e as Romerías 
da Virxe. Entres elas destacou en Galicia a da VIR
X DA FRANQUEIRA, no domingo pasado. O seµ 
Santuario está perto de A Caniza (Pontevedra). E 
unha Virxe la brega por moitas razóns: ten lugar 
cando a vexetación ten máis forza e os labregos te
ñen roáis medo das xeadas que poidan levar os 
froitos, e ten unha fonda raigame popular. Esta é a 
cantiga que lle cantan os romeiros: 

Virxe da Franqueira 
na pedro labrada, 
de viñas e prados 
arreda a xeada. 

Bendice amorosa 
a palla e a espiga, 
as follas da rosa 
e o dente da ortiga. 

Bendice o arado 
o legón e o pico; 
ó san e ó tol!eito 
ó pobre e ó rico. 

Bendice os suores 
do santo trabal/o 
as pingas de cho/va 
e as plflgas do orballo. 

A A XORNADA DE CARIDADE (Festa do Cor
pus) xa dou o seu aldabonazo con esas frases for
tes, destinadas a facer pensar e compartir. Este ano 
ofrécenos este lema: "Se participas e colaboras os 
problemas teñen solución". 

OS PEDAIS non descansan e xa están engrasan
do os piñóns para a Volta a nosa terra que se de
senvolverá entre os días 17-22 do mes de Santia
go. Perto de 200 kms. entre Vigo e Ourense, 
pasando por Pontevedra - Vilagarcía - Padrón -
Santiago - Noia - Cée - A Coruña - Betanzos -
Ortigueira Viveiro ... Despois dun salto en coche ata 
Lugo, a xornada cuarta escomenzará en Lugo 
camiño de Ourense. 

O CANCER segue facendo moitos estragos. A 
OMS (Organización Mundial da Saúde) ven de de
nunciar o tráxico aumento de mortes por cáncer 
nos países máis industrializados. Nos últimos vin
te anos medrou este andado nun 5 5 por cento 
nos homes, e un 40 nas mulleres. Hoxe dánse de
zaseis casos distintos desta enfennidade, sendo os 
máis perxudiciais os de. pulmón, seos e estómago. 

OS CURROS DAS BESTAS xa fixeron galopar 
ós cabalos salvaxes, e nestes meses convértense 
en máis amigos dos homes ... , ata o mes de xulio, 
cando en Viveiro teña lugar o último curro. A 
Valga, Mougás, Sabucedo, . Amil, Candaoso cele
brarán outro ano o mesmo rito, mestura de ma
ña e coraxe. O cabalo bravo estivo presente sem
pre nos nosos montes: xoias, · petroglifos, as pin
turas rupestres de Campo Lameiro (Pontevedra) 
conservan inscripcións de cabalos de polo menos 
o neolítico. 

e 

-·------
Grabados protohistóricos con figuras ecuestres de Galicia 

AS CANTEIRAS O E GRANITO deron moito 
traballo ós lugareños. Así en Ourense, Porriño, Par
ga ... ; nesta comarca xa ven funcionando unha fá
brica moi moderna de aserramento e pulido de 
granito, (lngemarga). Agora estáse a construir ou
tra en Porriño, destinada a derivados do granito · 
para a construcción. A ver se dunha vez por to
das, déixase de exportar granito sen traballar para 
dar emprego noutras partes. Estamos a falar do 
granito para a construcción ou ornamentación, 
porque no chan galego emerxe granito case nun 
50 por cento da súa superficie, ás veces este grani
to vai misturado con wolfram, caolín, estaño ... 
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SOMBRA QUE SEMPRE ME ASOMBRAS 

Cando penso que te fuches, 
branca sombra que me asombras, 
ó pé dos meus cabezais 
tornas brindándome forza. 

Cando maxino que es ida, 
no mesmo sol te me amostras, 
e ti é-la estrela que brilla 
e ti é-lo vento que zoa. 

Se cantan, es ti que cantas; 
se choran, es ti que choras; 
e é-lo murmurio do ria 
e é-la noite e é-la aurora. 

En todo estás e ti es todo 
pra min e en min mesmo moras, 
nin me abandonaras nunca 
sombra que sempre me asombras. 

~on atrevimento ahondo fixemos esta pequena 
adaptación do sonado poema de Rosalía de Castro 
"Negra sombra". Cara a ela e cara ós seus sentimen
tos sentimos un fondo respeto e admiración. Non 
poidemos resistí-la idea de aproveitarnos da súa fQn
dura espiritual para comenta-la experiencia relixiosa 
do misterio de Deus) 

En todo estás e ti es todo ... 
Non hai realidade humana ningunha 
na que Deus non esté presente, 

Domingo da Santísima Trinidade 

NO NOME DO P Al E DO FILLO E DO ESPIRITO 

Daquela os once discípulos f óronse para Galilea, ó 
monte onde Xesús os citara. E véndoo, postráronse an
te el, anque algúns dubidaban. X.esús achegándose, dí
xolles: 

- Déuseme todo poder no ceo e mais na terra. lde, 
e facede discípulos meus a tódalas nacións, bautizán
doos no nome do Pai e do Filio e do Espírito Santo; 
ensinándolles a gardar canto vos mandei. Asegúrovos 
que eu estarei sempre convosco até o fin do mundo. 

(Mt 28, 16-20) 

Meterse no misterio de Deus! Ternos como un atrevemento 
irrespetuoso o meterse na vida íntima dunha familia; pois cánto máis 
meternos na intimidade do misterio de Deus. Sen embargo . é esta 
unha tentación que non podemos superar. Dende o comenzo da hu
manidade os homes veñen preguntando por Deus. ¿Quen es ti, Deus? 
E así seguiremos ata que o vexamos tal como é. 

O home é grande non somente cando responde, senón tamén can
do pregunta. A pregunta máis grande que podemos facer os humáns 
é: QUEN ES TI, DEUS. 

Danme pena aque~es que beben a auga do río e endexamáis se lles 
ocurriu pensar no nacemento, na fon te. ¿Non será Deus a Fon te da 
Vida? 

Gózome con aqueles que admiran a grandeza do ser humano e 
nel descubren somente un espello, unha imaxe. ¿Non somos nós espe
llo e imaxe de Deus? 

Sabia idea aquela de que: Percurei a Deus e non o atopei; percu- . 
reime a min mesmo e non o atopei; percurei 6 irmán, e nel atopei ós 
tres. 

Buceadores e buscadores da presencia de Deus, contempladores 
do seu misterio. Hai quen dá por sabido o ,que día a día ternos que ir 
descubrindo. 

I . 

como unha esixencia e como unha oferta de liberdade. 



IRMIA -4 
----------------------------------------MOCIDADE 

111 Asamblea de ·Educadores 

do "Mo vemento Junior" de Galicia 

Os días 20 e 21 de abril cele
braron a súa 111 Asamblea os 
educadores do Movemento Ju
nior de Galicia na Ramallosa 
(Vigo). Xa estaredes pensando 
¡Outro grupo roáis! Pois non1 

pero tamén. Non, porque non e 
un Movemento novo; ten xa 
unhas cantas dúcias de anos 
(1929 - 1985), pasando por un 
proceso de crecemento ata cul
minar nun Movemento autóno
mo dentro da Acción Católica. 
Si, é novo relativamente en Ga
licia. Como sempre aquí chega 

, todo con retraso, menos o que 
a outros non lle sirve: si, eso 
chega pronto. 

Pois ben, o Junior en Gali
cia é un xermoliño que está 
prendendo e pode convertirse 
nunha árbore que dea sombra 

a moitos nenas de Galicia, para 
que á súa sombra medren como 
membros dun pobo que quereri 
transformar a súa realidade ac
tuando e coñecendoa mediante 
análises constantes, festexando 
os froitos e asumindo os fraca
sos, facendo todo isto dende o 
Evanxelio de Xesús como invi
tación ·a construir o Reino de 
Deus. 

Cada dous anos celebramos 
unha Asamblea. A Asamblea 
é o órgano de encontro de edu
cadores ou de nenas e de deci
sións en cuestións que lle afec
tan á Zona, neste caso, Galicia. 
Na Asamblea compártense ex
periencias, plantéxanse os pro
blemas do mundo infantil e dos 
educadores, rev ísase a marcha 
do Movemento, márcanse ob
xectivos de traballo, apróbanse 
propostas ou esíxense responsa
bles, celébrase a fe e médrase 
na colexialidade. Isto debería 
ser algo común nas parroquias. 

Para a Asamblea deste ano 
tiñamos como temas a debatir 
e lago tomar decisións os se
guin'tes: 

- A Formación de educado
res. Este é un tema que nes
tes momentos a nivel do Mo
vemento en xeral, é priorita
rio, · xunto con dous roáis. Os 
educadores que acompaña
mos ós nenas necesitamos 
cubrir estes obxectivos: 

* Coidar aqueles aspectos 
que entran dentro do ám
bito específico do Move
mento: 
. todo o referente ó mundo 
infantil 
. todo o referente á tarefa 
do Movemento 
* Coidar aqueles aspectos 
que ten que cumplir o Mo
vemento: 
. compromiso dos educado
res 
. fe personal e eclesial 
- A Economía. O movemen
to por ser comunitario e au
toxestionario cubre os gas
tos que xenera o seu mante
nemento. O obxectivo é que 
se faga cos medios ordina
rios, aportación de cada un, 
e tendo como medio p;ua 
acadalo: uns presupostos 
que están basados na apor
tación de todos, no repartir 
e no compartir cristián. 
- A Disponibilidade. Dentro 
do Movemento este é un ele~ 
mento fundamental, pois ten 
como base os dons e os caris
mas de cada un para edifica
ción do grupo, do Movemen
to e da Igrexa; a correspon-

sabilidade e a colexfalidade 
apréndese e vívese no grupo 
de nenas ca seu educador, 
no Movemento e alí onde se 
atope un. 
- A Iniciación de novos edu
cadores. Para que os grupos 
medren e o Movemento se 
renove fai falta estar sempre 
iniciando a novas educadores 
e a novos nenas. O Proceso 
da Iniciación é clave, pois 
del depende o resto. 
. Estudio dunha Mono~raf ía 
dun Proceso de lniciacion de 
nenos. O que se vai vivindo é 
necesario recolle-lo para po
der o bxectivar méllor os 
avances ou valeiros ,dos ob
xectivos propostos. E bo ta
mén comparti-lo con outros. 
E, sobre todo, cómpre reco
ller a experiencia para ter me
moria á hora de revisar e de 
intentar dar pasos para <lian
te. 
Con todo isto non é fácil sin

tonizar se non se está dentro. 
Por eso éómpre

1 
dalgún xeito 

.presentar o que e o Junior, que 
pensa do neno, cal é a súa me
todolox ía de traballo, como se 
organiza, etc ... 

Nenos do Movemento Junior de Visantoña e Cesuras cos seus monitores 
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¿Que é o JUNIOR? 
* Un Movemento de nenos e de preadoles-

centes de 8 a 14 anos. 
* Un Movemento organizado, unha forma 
de facer e ser Igrexa. 
* Comunitario e Autoxestionado. 
* Educativo. 
* Con unha opción de clase. 
* De acción transformadora. 
* De acción evanxelizadora. 
* Cristiano. 
* Un Movemento que ten como obxectivo 
axudarlle ós nenos para que poidan plante
xar as súas vidas como militantes cristiáns 
nos seus ambientes. 

¿Calé a metodoloxía do JUNIOR? 
A súa metodoloxía é a común a outros mo

vementos, e que non todos que dicen asumila 
son fieis a ela. Esta Metodoloxía é un binomio 
que funcionan en tríada: A cción - Reflex ión -
Acción. Trátase dunha acción que contén es
tes elementos: 

- descubrir a realidad e 
- reflexión sobre a mesma 
- transformar esa realidade 
- revisar como vai esa acción 
- celebrar dende a fe o vivido 

¿Niveis de organización no JUNIOR? 
- Pandilla ou grupo , que poden ser varios, e 

forman un CENTRO. 
- Diócese. E importante que a Diócese poten

cie o crecemento dos grupos e Movementos do 
tipo que sexan, e non te-los como algo mar~inal 
a soportar por non ter a valentía de mandar os 
papeis en blanco. · 

- Zona : Varias Dióceses. No noso caso a 
Zona é o País Galego. 

- Estado español. 
- Internacional e continental 

¿ Que pensa o neno JUNIOR do Neno? 
* Que son pers<?as xa, activos, creativos , que 

poden ser protagomstas das suas vidas e do Mo
vemento , que non son unha cousiña "linda" nin 
" riquiños " , senón que fallan como os adultos e 
mozos, que poden ser crentes, que o xogo é vi
t al para el. . . e máis. 
, * Que descubre as situacións que pasan na 

sua vida e na dos demáis, que é crítico ante as 
c ousas que pasan, que reflef(iona sobre o descu
berto, que medra en responsabilidade ante: - se 
mesmo; - os demáis ; - as realidades que vive. 
Que actúa para transformar, que pertenece a un 
equipo de militantes~ que é consciente da súa 
exper~encia de fe e vivea en comunidade, que é 
consciente de ser membro do Movemento Junior 
coñece a súa dinámica e participa na súa xestión. 

O xogo é un elemento fundamental no traballo cós nenos 

¿Que cómpre para Iniciarse no Junior? 
- Preferentemente nenas e nenas de 8 a 14 

anos. A preferencia é para os nenos e nenas de 
8 a 11 para que .poidan facer un mínimo reco
rrido no Movemento. 

Uns educadores: 
. que sexan militantes nos seus ambientes 
. que opten polo mundo infantil 
. que asuman a dinámica do JUNIOR 

- E t anto nenos como educadores que en
~r~n. n.~ Mo:vemento mediante un proceso de 
znzczaczon. 

- Unha última cousa: apuntarse a facer o 
mundo novo inaugurado por Xesús Cristo den
de unha Igrexa que tamén quere ser renovada 
para poder sal, luz, e fermento no mundo dr 
hoxe. 

\ oanxo Barreiro ~f'Cretario da Coordenadora de Zona (Galicia). 



IRIMIA -6 I . 

S A U D E· 

Lei Xeral da Saude (4) 

Un dos aspectos novedosos e que se presenta no 
actual "Proxecto de Leí" que se está a discutir nas 
Cortes Españolas, é que por primeira vez son regu
lados os dereitos dos cidadáns sobre das presta
cións a que poden acceder. Mais, neste proxecto 
bátanse en falta aspectos fundamentais como os se
guintes: 

cumplimento e esixir as responsabilidades cando 
non se levan a cabo. 

8. Dereito a recibir as prestacións de rehabilita
ción e readaptación profesional. 

1. Dereito á promoción da saúde. 

É de suliñar que os dereitos que se recollen no 
Proxecto de Leí, van dirixidos a dar atención á 
persoa que xa perdeu a saúde. Os que nós mencio
namos e que non figuran no Proxecto~ van dirixi
dos a que á xente poida éVi.ta .. }a perda da saúde. 

2. Dereito a unha saúde completa (física e psí
quica. 

3. Dereito a recibir atención da saúde de xeito 
"gratuito" e en igualdade de condicións. Resulta 
preocupante que incluso as persoas acollidas á Se
guridade Social teñan que pagar taxas ·pola presta
ción de servicios como: prótesis ... 

4. Dereito a recibi-la atención primaria de saú
de (mediciña de cabeceira) no lugar onde vive. 

5. Dereito a recibí-la Educación Sanitaria pre
cisa para saber toma-las medidas necesarias que 
axudan a non perde-la saúde. 

6. Dereito a recibir indemnización polos danos e 
p rxuicios que se lle poidan causar a un cidadán 
como consecuencia da atención sanitaria. 

7. Dereito a participar a traveso das institucións 
comunitarias na determinación dos obxectivos que 
hai que acadar coa atención sanitaria. Vixi::1r n 

SE OUÉRES LE.R IRIMIA i SUSCRIBETE! 
Quero suscribirme ~ Semanario IRIMIA: Precio da suscripción 

ó ano 1300 pts. 
Por un ano O Ata nova orde O 
Pagarei por: O Transferencia á Caixa de A forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome .......................................................................... ,, ... . 
Rúa ou Parr<><¡llia~ ........................................................... . 
Vila ou Axunt811lento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envfanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 

Pauliño 
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O CAMPO 

A Aeconversión do leite: peor cá naval 

O pasado día · 1"8 de maio, 7. 000 labregos manifestáronse en Santiago protestarido contra a cha
mada "cuota do leite" que quere impoñernqs a CEE como precio, entre outros, pala entrada na Co
munidade. A manifestación foi convocada pala Cooperativa Agraria Provincial da Coruña ( Leyma) e 
apoiada por varios sindicatos e partidos galegas. Hai previstas novas mobilizacións arredor do próxi
mo dz'a 11 de xuño, a vz'spera do día previsto para a firma da adhesión. 

A cuota: un límite 
para o leite sobro en Europa 

No pense o lector que cando 
falamos de "cuota" nos referi
mos a unha cuota en cartos se
non en leite, aoque todo vefia 
dar en difieiro. A cousa é así: 

- A CEE é un mercado único 
para os seus 10 países membros. 
Non hai fronteiras para mercar 
e vender productos agrarios. 

- En Europa . prodúcese máis 
leite do que se consume despois 
en productos lacteos. 

- Para protexer o nivel de vida 
dos labregos europeos, hai anos 
que a CEE creou un organismo 
chamado FEOGA que aseguraba 
a compra de todo o leite que se 
producira. Con este leite fan 
queixo e manteiga e leite en po, 
que despois exportan, perdendo 
cartos, a países como Rusia. O 
mesmo almacenamento é gravo
so para · a economía da CEE. 

- En vista . desas perdas algúns 
países da CEE, sobre todo os · 
non agrícolas,· empezaron a pro
testar e a negarse a seguir pagan
do a súa _parte nas perdas. 

- Por iso o Consello de Minis
tros da · CEE" acordou reducir a 
producción de leite, e · para iso 
dispuxo unha orde que rixe des
de o 1 de abril de 1984 (e durará 
deica o 31 de marzo do 1989) 

!· pola que non garantiza a compra 
de máis leite que o da cuota que 
se lle puxo a cada país, que ·en 
xeral resultou a cantidade de lei
te que p:--oducía cada país no 
ano 1981 aumentada en só a 1 
por cento. 

- Ademais, como xa informa
mos en IRIMIA (número espe
cial de decembro) o pasado ano 
a CEE non aumentou o precio 

·do leite ó productor e en cambio 
aumentou o recargo de solidarie
dade ós grandes e medianos pro
ductores. 

A cuota en Galicia: 
unha reconversión feroz 

Se a CEE (a través do organis
mo encargado, o FEOGA) non 
garantiza a compra do leite que 
sobrepase· a cuota de cada país, 
quere dicir que as empresas te
ñen que adaptarse a esa cuota e 
repartila entre elas se non que
ren corre-lo risco de perder o lei
te. 

Por iso en parte , houbo unha 
"guerra do leite" en Galicia por 
parte des empresas leiteiras; que
rían chegar á entrada de España · 
na CEE cun volume grande de li
tros recollidos, coa esperanza de 
que. a cuota española se reparta 
por empresas, segundo o número 
de litros que cada unha recollía. 

Por iso emprezaron a pagar 
máis o leite ós productores e o 
precio do leite disparouse. Pero 
agora ó entrar na CEE collerán o 
leite onde máis barato estea,e 
moitas empresas de fóra que re
collen aquí o leite, pocJerano· fa
cer no sul de Francia. E moi po
sible que os precios empecen a 
baixar en canto se firme o trata
do, e seguro que o farán en can
to a integración vaia sen do efec
tiva: progresivamente, pero rapi
damente no plazo de 5 meses. 

Nas negociacións coa CEE 1 

aínda falta por concretar a cuota 
leiteira española, pero parece ser 
que nos queren impoñer a mes- , 
ma que ós outros países: a do ! 
ano 1981 algo incrementada, pe- , 
ro en todo caso menos que o 
que se produce actualmente. A 
delegación española parece que 
se conforma con que se nos dei
xe próducir coma no 1983. En 
calqueia caso, cando tanta falta 
nos facía medrar, e cando tanto 
está aumentando estes anos a 
producción de leite en Galicia, 
volver á producción do ano 1983 

sería uhha grave perda para a no
sa nación, para moitos dos nosos 
labregos, e sobre todo sería pe
chamos un camiño de desenrolo , 
condenamos a permanecer ena
nos. 

O que reclaman os labregos 

Coas manifestacións e as pro
testas <lestes días os labregos re
claman que non se lle aplique a 
España ningunha cuota leiteir 
ata o ano 1989 que é e.ando de 
feito a integración agrícola na 
CEE será efectiva en plenitude e 
é ata cando rexirán as actuais 
cuotas na CEE. Se nos impuxe
sen a producción ero ano 1983 
produciríase un déficit de leite 
importante en España que non 
darían cuberto as importacións 
de leíte acordadas para os próxi
mos cinco anos nas negociacións 
de adhesión. 

Reclaman tamén que se hou
bese cuota, esta se reparta dando 
preferencia a Galicia, en aten
ción ó seu atraso e peor nivel de 
vida, e á súa natural capacidade 
leiteira hoxe aínda pouco esti
mulada. 

Daniel López Muñoz 
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• cartas ó meu sobriño 
Querido sobritio: . 
Ha(únha pregunta terrible, pregunta que ti me fas: ¿que é o máis importante?. É terrible porque non· ten 

unha resposta fácil nin axeitada para todos. ¿Que é o máis importante?. Non che podo responder, só contarche a mi
ña experiencia e compartí-la miña resposta na esperanza de que ti atópe-/a túa. 

Nunha das miñas anteriores cartas dec/ache que cumpr/a atapar unha estrela, ter algo polo que loitar, algo 
polo que vivir. Eu, cando novo, poseí un ha temporada desorientado, sen saber qué estrela seguir, e despois segu /n 
a/gunhas, non me duraban moito pois axiña me percataba de que non eran a miña estrela. 

Mira sobriño, eu ó rezar e pedir causas cheguei á conclusión de que se ped/a algo deber/a ped/-/o que me pa
recese o máis importante. E durante anos ped/a algo como o máis importante do mundo, ata que chegaba a perca
tarme de que iso non era o máis importante, que habla outra cousa a/nda máis importante. E as/ unhas cantas causas 
ata que cheguei a unha conclusión que xa hai anos que me dura, algo do que coido eu que é o máis importante. Can
do penso o trabal/o que me deu chegar a isa case me da o riso, era algo que xa ¡ab/a, que ti sabes e que ca/quera sai
ba probablemente, algo verdadeiramente sinxe/o: o máis importante é o amor, o máis importante para min é amar, a
mar a Deus primeiramente, e como a El non podo amalo as/ en abstracto amar a todos, amaró próximo. /so é a miña 
meta, cara a iso teño que camiñar, a/nda que unhas veces me achegue un pouco e outras case nada, a/nda sabendo 
que nunca chegarei completamente. Pero iso é para min o máis importante. 

Quizais me digas que iso xa o sab/as, que o din os cregos na misa, que iso está nos Evanxe/ios e mais nos ca
tecismos, e terás toda a razón. Eu tamén o sab/a, tamén o lera, tamén o o/ra, pero unha causa é saber e outra é 
sentir. Eu sab/a iso, pero non o sent/a como o máis importante. Unha causa é saber e outra sentir, hai moitas causas 
que sabemos porque as temas o/do moitas veces, porque no/o din na misa e veñen nos libros, causas que aceptamos e 
sabemos, pero que non sentimos, que non temas asumidas coma causas propias, e entón case l coma se non as 
soubesemos. 

Xa sábe-lo que é para min o máis importante, quizais iso che axude a atopa-/a túa estrela, o que para ti é 
o máis importante, e quizais coincidas comigo, como coincidimos moitos,· mala causa non ser/a, ¿non che parece?. 

Agarimosamente O TEU T/O SINGA LA 

P.D.: "Mestre, ¿calé o mandamento máis importante da Leí? El respondeul/e: 'Amarás ó Señor, o teu Deus, con to
do o teu corazón, con toda a túa alma e con todo o teu entedemento '. Este é o mandamento máis importante. O 
egundo é semel/ante a el: 'Amarás ó teu próximo como a ti mesmo'". (Mt. 22, 36-39) 

. ~· 
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Unha Radio Educativa 
"Hoxe é domingo. E por iso estamos aquz'. Para traer a nenas e pais, cantos e cancións e tamén 

xogos e adiviñas. Irnos lago, aló. Ca.ndo falamos de como se debe educar ós fUlos, tampouco queremos 
que se nos interprete como que pensamos que vostedes non saben, porque ·a naso pensamento é ben 
distinto: pensamos que si saben, e pensamos que todos ternos sempre algo que aprender" 

O día 5 de maio pasado (domingo), podemos escoitar estas palabras pola radio. Tratábase do pro
grama "Preescolar na casa". 25 minutos moi paveros e educativos. Entre a 1,30 do mediodía e a 1,30. 
En Radio Nacional de España en. GALICIA. Este programa está dirixido ós pais que tengan nenos en
tre O e 6 anos. Contos, adiviftas, cantigas, das que botar man para ir traballando educativamente co pe
queno e tainén conversas arredor <leste ou aquel problema dos fillos: alimentación, castigos, escola, 
saúde, lectura, · fala ... Tódolos que teftades algún cativiño non o esquenzades. ¡Paga a pena escoitalo! 

Como "aperitivo" para irse animando, escribimos a continuación un dos contos que poidemos 
disfroitar no programa do día 5. 

Unha amora na silva 
Estando a amora no seu lugar 
veu a mosca pra lle picar. 

a mosca na amora 
a mora na mosca, 
a silva no chan; 

o chan como é duro de todo ten man. 
Estando .a mosca no seu lugar, 
chegou a araña para a pillar. 

A araña na mosca, 
a mosca na amara, 
a amora na silva, 
a silva no chan; 

o chan como é duro de todo t(!n man. 
Estando a araña no seu lugar, 
chegou o galo para a peteirar. 

O galo na araña, 
a araña na mosca, 
a mosca na amara, 
a amara na silva, 
a silva no chan; 

o chan como é duro de todo ten man. 
Estando o galo no seu lugar, 
chega o raposo para o papar. 

O raposo no galo, 
o galo na araña, 
a araña na mosca, 
a.mosca na amara, 
a amara na silva, 
a silva no chan, 

o chan como é duro de todo ten man. 
Estando o raposo no seu lugar, 
chegou o can para o escorrentar. 

O can no raposo, 
o raposo no galo_. 
o gal~ na araña, 

a arana na mosca, 
a mosca na amora, 
a amara na silva, . 
a silva no chan; 

o chan como é duro de todo ten man. 
Estando o can no seu lugar, 
chegou o lobo para o tragar. 

O lobo no can, 
o can no raposo, 
o raposo no galo, 
o galo na araña, 
a araña na amara, 
a araña na mosca, 
a mosca na amora, 
a amara na silva, 
a silva no chan; 

o chan como é duro de todo ten man. 
Estando o lobo no seu lugar, 
chegou o home para o matar. 

O home no lobo, 
o lobo no can, 
o can no raposo, 
o raposo no galo, 
o galo na araña, 
a araña na mosca, 
a mosca na amora, 
a amara na silva, 
a silva no chan, 

o chan como é duro de. todo ten man. 
Estando o home no seu lugar, 
chegou o pau para lle zoupar. 

O pau no home, 
o home no lobo, 
o lobo no can, 
. o can no rapos'?, 

{conto} 

o raposo n·o galo, 
o galo nd araña, 
a araña na amara, 
a amara na silva, 
a si/va no chan, 

o chan como é duro de todo ten man. 
Estando o home no seu lugar, 
chegou o fume para o queimar. 

O Jume no pau, 
o pau no home, 
o home no lobo, 
o lobo no can, 
o can no raposo, 
o raposo no galo, 
o galo na araña, 
a araña na amara, 
a amara na silva, 
a silva no chan, 

o chan como é duro de todo ten man. 
Estando a auga no seu /ugarr, 
chegou o boi para a bebichar. 

O boi na auga; 
a auga no Jume, 
o Jume no pau, 
o pau no home, 
o home no lobo, 
o lobo no can, 
o can no raposo, 
o raposo no galo, 
o galo na araña, 
a araña na mosca, 
a mosca na amara, 
a amara ná silva, 
a silva no chan; 

o chan como é duro de todo ten man. 

Esta xente de "Preescolar na casa" edita tamén unha revista mensual. Distri
búenna gratuitamente e fixéronnos saber que están interesados en facela chegar ató
dolos pais que a desexen. Se algún dos que nos ledes queredes aproveita-la oportu
nidade, non tedes mais que escribir a "Preescolar na Casa", Praza do Ferrol, 3 , 3o, , 
27001 - Lugo. 

Poñede ben claro o voso norpe e enderezo (dirección). Dentro non tendes máis 
que escribir: "lnterésanos recibi-la 'vosa revista". Xosé Lois. 'Xahier Docampo 
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Sú?tonízando cóa nasa radío escoítarede-la voz do 
pobo galego. 
Radiotelevisión Ga/icia, a nósa radío na 
Frecuencia Modulada, inspirase no naso carácter 
e en todo o naso. 
Diferente e peculiar, cun novo estilo, vivo, directo, 
Radiotelevisión Galicia emitindo desde Galicia 
para toda Galic1a en F M. achegando o acontecer 
do mundo á nasa terra, asomados aó mundo 
desde Ga!tóa. · · 
Radiotelevisión Galicia, levando a radio na 
nasa voz tódolos galegas, do mar e de terra 
adentro. ali onde estean, desde os fogares das 
nasas cidades ata a parroquia má1s pequena. 
Radiotelevisión Galicia, chegando a toda 
Gal1óa. emtfindo constantemente a noticia que 
má1s nos atingue ou o programa que mellar nos 
indentifica. radiando a Gal1óa, talando en galega. 
Asi é Radiotelevisión Galicia, a nasa radio. e asf . 
será d1a e naife, as 24 horas en antena, cun novo 
ton. E sempre coa nasa voz. 
Frecuencias en FM 

. 
Santiago 100,9 
A Coruña 103,9 
Lugo 94,1 
Ourense 104,8 . 
Pontevedra 102,3 

rita -
RADIOTELEVISION GALICIA 
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A CA=tOn do LUmc 

Os arrecendos do papel 

O home dende sempre loitou contra a soidade 
interior, o isolamento, e contra o esquecemento, o 
baleiro. Para fecundar estes estériles ermos abrolla 
como unha fontela a maxia da palabra. 
Auga, que despois de abondantes chuvias, convér
tese en rego lizgairo que ó sulca-la folla vai deitan
do o seu ronsel. A escrita é diálogo, comunicación, 
pero é, tamén, o recordo. "A lembranza é a esen
cia da alma -como dicía o Risco-, é esquecer e dei
xar de ser; un algo que se ·esquece é un pouco da 
alma que morre. 

A literatura é memoria colectiva dun pobo, a 
súa conciencia; é un río-espello que atrapa as 
imaxes de todo o que se reflexa nel , no seu deco- . 
rrer. Na súa tona espéllase a saudade do lonxano 
ceo ; nas beiras, a realidade continxente; no in te-

. · rior, o misterio; na quenlla , as frustracións e en
col delas rolas como callaus as mágoas. E atrás 

. quedan nos cadoiros, os gozos; nos remuíños, os 
alporizamentos; nas ínsuas, os soños; nos relan
zas, os sentimentos; e nos encaros, o silencio ... 
Mais, con todo, segue a ·fluír dondamente sobre a 
area do tempo, e no seu lombo aboia a nosa arte 
de ver e interpreta-lo mundo, o froito do propio 
sentir, a aportación galega á cultura universal. 

Gracias ós meigos escritores das augas, que en
cantan as palabras, _ podemos recoñece-la nosa for
ma de ser engaiolada nelas. fd está enfeitiz~do o 
pasado, o tempo embelecido, eternizado. E fas
cinante comprobar cómo a obra literaria é seme
llante a un herbario no que podemos ulir tódolos 

A Asociación Cultural "XER
MOLOS" de Guitiriz (Lugo ), da 
que é promotor e principal ani
mador o noso compañeiro Alfon
so Blanco Torrado, ven de reci
bir o Premio Nacional de Inicia
tiva e Creación de Bibliotecas, 
polo seu labor . cultural e no de
senrolo da mocidade. 

Unha Biblioteca que foi feita 
na súa orixe cos libros que apor
taban os membros de Xermolos. 
Ademais da Biblioteca, organi
zan unha Feira do Libro dentro 
das actividades do Agosto Cultu
ral, así como a presentación de 
libros. 

Nora boa e bon ánimo para se
guir con ese labor que invitamos 
a imitar ós nosos lectores. 

arrecendos da múltiple e variada flora do ex1stu. 
Porque no poema, no conto, na novela, presénta
seno-la vida poeticamente elaborada. 

Se queremos comprende-!~ nosa historia, e a 
nós mesmos, ternos que nos mergullar na lectura , 
e procurar captura-las riquezas acochadas no seu 
fondo , ó tempo que nos solaz~mos cscoitando a 
voz dn~ literatos, como a de Manuel Curros Enri
q UC7 · 

Olla, Xan: pra esas tristuras 
que te afog, pra eses doores 

hai recetas: 
dos magos deixa as !euturas; 
lee os gallegos escritores 

~poetas. 

Non máis soñes, bon labrego, 
non máis soñes montes de ouro 

nin mareas . 
Teu millar libro é o gallego, 
teu gran tesauro o tesauro 

das ideas. 

Cando consultes Murgula, 
Paz, Pondo!, Añón e Lamas, 

e no bico 
as canciós de Rosa/la 
teñas sempre, que tanto amas, 

iserds .rico! 

. Miguel Anxo Seixas 

A Biblioteda de "Xermolos" e n G u itiriz 
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Xosé Chao Rego 

H a'i que se m o ver e m o b i I izarse 

Irnos de sorpresa en sorpresa, 
pero ¿debemos alporizamos? 
Recordo que hai meses, cando · 
me dixeron que ían normativizar 
en galega a palabra automobil, 
así como a vedes, con B, dispú
xenme a berrar porque coidaba 
eu que do verbo ]atino "move
re" non po<lía saír un B que se 
me antollaba de burro. 

tombiles levan, ademais de catro 
rodas e un motor, tamén un B. E 
evos que o adxectivo latino 
"mobile" ou o sustantivo "mo
bilitas" non admiten dúbidas. 

Non é tampouco extraño, lo
go, que se falamos da ~ente que 
se axuntou para berrar contra a 
política do Reagan ese, nos refi
ramos a grandes mobilizacións. 

Pero, ¡alto aí! Resulta que en 
castelán coma en francés, os au-

¿Como se chama unha casa 
senón un inmoble, porque non 
se move do sitio, mentres . que o 
conxunto de enseres que se po
den transportar -mesas, sillas, · 
etc- son os mobles ou a mobla
xe? 

E quizais o que teñamos que 
face-la próxfma semana sexa 
volver a falar de certos Bes e 
Uves que, no galega que se está 
a normativizar, non cadran co 
costume que ternos de os ver en 
castelán doutro xeito. 

lNON TEN O PERMISO DO TRACTOR (BT)? 

lOUERE OUITAR AXIÑA O CARNET DE CONDUCIR? 

Pasou pala nasa terra 
como se fose unha peste 
de a cabalo de don Dólar 
un vaqueiro do Oeste. 

NA AUTO·ESCOLA 
ccCOPA-CO» 

PODEMOS AXUDARLL~ 
Tlfno. 24 57 15 

Chegou ata vella Europa 
créndoa o seu continente: · 
mobilizáronse as masas 
e reviróusel)e a xente. 

~·' 
~··, 

A CORUÑA 

SOCIEDAD 
CO.OPERATIVA 

PROFESORES 
AUTO-ESCVELA 

A CORUÑA 

Veu coas mans cheas de trampas 
facendo xogos de maxias: 
vendendo xoguetes bélicos 
para a guerra das galaxias. 

Mexou sobre Nicaragua 
e quixo facernos crer 
que, coma pobo sen auga, 
faclalle ben chover. 

Chisgoulle o olio a Felipe 
por se os españois votan 
quedar na súa alianza 

Marqués de Figueroa 112, 1° 
esa que lle chaman OTAN. 

(Frente1 á Estación de Autobuses) Pensou Reagan que chegaba 
a Europa, o seu paralso; 

CU RTIS (Coruña) 
Eoi moralmente expulsado 
porque a xente ainda ten siso. 

EDITA: Empresa Periodística A. IRIMIA 
DIRECTOR: Victorino Pérez Prieto, Lagoa-Abadín (Lugo) 

SECRETARIA: Cloti Alonso Gaute, Vilalba (Lugo) 
MESA DE REDACCION (Tlfn. 982- 52 80 72): Daniel López Muñoz, Xosé-Antón Miguelez 

Alfonso Blanco Torrado, Manolo Re gal, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña . 
RESPONSABLES E COLABORADORES: Ramón Raña, Xosé Manuel Carballo, 

Xosé Chao e Grupo de Santiago, Pauliño Pérez-Mendaña, . Vanguardia Obreira, 
MECG, XOC, Esmorga 

IMPRIME E DISTRIBUE: Mosteiro do Císter, Sobrado dos Monxes (Coruña) 
PEDIDOS E ADMINISTRACION: Apdo. 5, Vilalba(Lugo),Tfno. 982- 51 04 87 

CONTA na Caixa de ·Aforros de Galicia, Vilalba, n. 04950/0. DEPOSITO LEGAL:C-1417-81 

.1', 




