
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

COLONIAS E CAMPAMENTOS DO VRAN 

PARA NENOS E MOZOS 

Finalizou a II Carreira Popular 

en defensa do Idioma 

II Acampada Xuvenil 

Productos lácteos (2) 

TI Epoca 

1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando patrla: 

man con man inxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra hlstorla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

Nº 188, 9 Xuño 1985 - 5 Pesos -

CONTRA OS GASTOS MILITARES E A PAZ 

Acaba de ser noticia a manifestación. celebrada con 
este lema na cidade da Coruña coincidindo co chamado 
día das Forzas Armadas, o pasado día 2 de xuño. 

Cada vez con máis forza dámonos conta de que a 
paz non a construen os exércitos nin os bloques milita
res. 

As . manifesta
cións triunfalistas dos 
exércitos encobren 
unha realidade ben 
distinta na vida co
tián para moitos dos 
soldados nos cuar
teis: perda de teinpo, (Páx. 2) 
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trato degradante, aburrimen to, situacións de soe
dade que reforzan a busca de escape en alcoho
lismo e droga . Da que pensar que no ano pasa
do máis de 40 m ozos que prestaban o servicio 
militar se suicidasen. Pero parece que deste te
ma non se pode falar, como se fose COL\?ª in to
cable sagrada "cuestión de Estado". 

I 1 

O certo é que os gastos militares en 1984 
suvuxeron nun 16,4 por cent.o do presuposto 
xe-l·al do Estado fren te a µn 9, 71 por cento en 
materia educativa e un 4,88 por cento en obras 
públicas. 

Mº Educación e Ciencia 

Mº Obras Públicas 

Mº Cultu ra 

Rest o do Presuposto· 
Xeral do Estado 

Este despilfarro levou a unha coordenadora 
estatal pola paz a propoñer a tódolos contribuin-
tes a que fagan a chamada obx ección fiscal. Esta 
consiste en restarlle un 10,24 por cento á cuo
ta liquida ou total do pago ó Estado. Esté 
10,24 por cento págano logo a unha entidade 
de i'ndole paci'fico e O · recibo póñeno xunto 
coa declaración fiscal. Para m áis información 
chamad e á Secretarf a des ta revista en horas 

xo da agresividade, moitas veces empuxada po
las .drogas, que medra entre nosoutros, onde to
dos estamos empeñados en gañar a costa de to
dos, avasallar ou estar por riba .. ., máis que en 
compartir e ser felices co éxito de todos. 

UNHA MANIFEST ACION O DIA 13 deste mes 
organizada por CC.LL. e polo I.N.T.G. terá lu- · 
gar en Lugo, A Coruña, Ourense e Vigo. Labre
gos e obreiros serán convocados para protestar 
contra as cuotas á producción do leite e con
tra o proxecto de reforma da Seguridade So
cial . 
A BAIXA DAS PENSIONS está creando moi
tas liortas sociais. O Goberno quere recortar 
os gastos do Estado por este concepto. Este 
ano irán a parar.ás pensións 2,15 billóns de pe
seta_s, que de non facerse a reforma prevista 
chegarían no noventa e tres a case seis billóns .... 
No fondo está a crise da Seguridade Social, ago
ra moito máis perxudicada polo problema do 
paro que non se da atallado. 

CARITAS que tanto fai porque haxa igoaldade 
e xusticia no nosa sociedade ven de poñernos 
<liante estas cifras: dous millóns e medio se_n tra-

. ballo (dos que oitocentos mil non cobran nin
gún subsidio), catrocentos mil vellos que viven 
na miseria, dous millóns de familias labregas 
que só subsisten, setecentos cincoenta mil ex
tranxeiros explotados aquí. . . Un berro para 
facemos buscar solucións. 

de oficina pola mañá, ou Obx ección fiscal, z 
C/ Urdaiz 91, Entrechan (Vigo) . 8 ..__ ___________________ _,~ 

SILLEDA converteuse unha vez máis en capital 
comercial do noso agro co gallo da Semana Ver
de, e ternos que salientar o interés que está des
pertando fóra da nosa terra este certame comer
cial. .. Tamén a pesca terá a súa Feira en Vigo . 
no vindeiro mes de setembro : A Feira Mundial 
da Pesca. 

CANTARELIÑA voltou a encher cos seus can
tos os ceos galegos. A primeira fase de selección 
dos grupos que participan neste certame infan
til remata este fin de semana en Ourense . .. Máis 
adiante terá lugar a final en San Sadumiño e 
coas dez primeiras cantigas farase o terceiro dis
co de Cantareliña. Falando da industria disco
gráfica tan floxa na nosa terra, están preparando 
discos entre outros: Jei Noguerol e o grupo de 
Pontevedra "Na Lúa". 

A VIOLENCIA QUE NON NOS DEIXA bañou 
d sangu o partido final da Copa de Europa en
tre o Liv rpool e a Juventus que tivo lugar en 
Bmxelas con un saldo de <lucias de mortos e cen
tos d feridos. Non era a primeira vez .. . En case 
corenta anos perderon a vida nos campos de fút
bol s t c ntas cincoenta persoas. Todo un reíle-

¡;¡;:¡ 

r:i::: 

< 
..:i 

-------Por XUSE LOIS-------



1¿ - f.~ 

•1R·:·ª·~-1~-:-e-ga•1 ....................... _____ ~"'Í~~~ .,no_ .~~.~·Q 
Ramón D. Raña - 7 

UN TOLO CHAMADO XESUS 

Xesús, 
para uns tiñas un espz'rito malo; 
para outros, estabas tolo. 

Os teus familiares non comprendz'an 
o teu estilo diferente: · 
que gastases enerx z'as 
en algo que non fose 
os teus cartas, 
a túa mullere fillos, 
a túa propia conservación. 
Estabas tolo. · 
¿ Quen che meterz'a 
esas ideas na cabeza? 

Os teólogos de raza, 
mandados palas autoridades relixiosas 
para espia-los teus ditas e feitos, 
non comprendían tampouco 
a túa forma orixinal 
de vi vi-la fe en Deus. 

Eran demasiado listos, 
demasiado soberbios tamén, 
e non daban recoñecido 
nas túas mans callosas 
as mans de Deus bendicindo; 
nin na túa lingua inculta, 
a verdade limpa e directa, 
nin nas túas curacións milagrosas, 
os sinais da nova e total liberdade. 

Uns compadecz'ante, 
e ouiros condendbante. 
A xente disfrutaba coa túa gracia 
y bendicz'a por ela a Deus 
que ergue do chan ós famentos 
e despide ós soberbios valeiros. 

O SACRIFICIO DA VERDADE 

Domingo 10 
do tempo orJinario 

CALUMNIAS DOS LETRADOS CONTRA XESUS E 
DESCONFIANZA DOS SEUS PARENTES 

F oise Xesús para a casa cos seus discf pul os; alí xun -
touse de novo tanta xente, que nin podían comer. E 
cando se enteraron os seus parentes, foron buscalo á for
za; porque a xente dicía que perdera o sentido. 

Os letrados que baixaron de Xerusalén, dicían: 
"ten dentro a Belcebú; bota fóra os demonios co poder 
do príncipe dos demonios". El chamando por eles, pú-
xolles estas comparacións: . 

- ¿Como pode Satanás botar a Satanás? Se un reino 
está dividido en contra de si mesmo, non pode permane
cer en pé. Se unha casa está dividida en contra de si mes
ma non pode subsistir. Se, pois, Satanás está dividido, e 
loita contra si mismo, non pode subsistir e está perdido. 

Ninguén pode entrar na casa dun home forte, rou
barlle canto ten, se primeiro non o amarra; só entón po
derá arramplar con cantQ hai na casa. 

Tende por seguro que todo se lle perdoará ós homes, 
os pecados e cantas blasfemias digan; pero quen blasfe
me contra o Espirito Santo, endexamais será perdoado, 
e cargará eternamente co seu pecado. 

Nesto chegaron a súa nai e mallos seus irmáns, e 
mandárono chamar desde fóra. Era moita a xente que 
estaba sentado ó seu redor, e fóronlle dicir: 

- Aí fóra están a túa nai .e mallos teus irmáns, que 
te veñen buscar. 

El respondeu: 
- ¿Quen é a miña nai, e quen son os meus innáns? 
E mirando ós que estaban sentados ó seu redor ,dixo: 
- Velaí a miña nai e mallos meus innáns. O que é 

fiel a Deus ese é a miña nai, o .meu irmán e a miña inná. 

(Marcos 3, 20-35} 

Xesús non foi comprendido pola súa familia. E non o foi ~obre 
todo porque lle deu á súa vida un estilo que chocaba con estilo nor
mal dun home dos seus anos; non buscaba moza,. non se preocupaba 
pólo seu porvir, tiña como unha manía especial por anuncia-lo que el 
chamaba o Reino de Deus, e íao construíndo no medio da xente fa. 
cendo unión cun grupiño de amigos. 

' I 

As autoridades relixiosas do seu tempo tampouco non o enten
deron. Ou non Q quixeron entender. Vían nos feitos de Xesús sinais 
claros de que alí estaba Deus; pero facerlle caso a Xesús supoñía ter 
que recoñecer moitos erros e egoísmos personais. Supoñía tamén ter 
que romper co abuso sobre a xente que lle daba o seu poder relixioso. 
E preferiron desacreditalo. Non tiñan grandeza ahonda como para re-

. coñece-la verdlde que traía Xesús. 
Hoxe un bo seguidor de Xesús igual ten que pasar por inco.m -

prensións e· descréditos semellantes. 
"0 qu~ é fiel a Deus ese é a miña nai, o meu irmán · 

e a miña irmá" 



_1R_M_1_A_--4--~~-------~ ..... ~~~---- . o· -e AM Po 
SAN CIDRE 1985 EN MELIDE 

Segundo anunciábamos en IRIMIA hai unhas semanas, labregos de diferentes,partes de Galicia xun
táronse en Melide (A Coruña) para celebrar xuntos a festa do patrón, S. Cidre. O redor de 90 persoas 
participaron nos actos dunha xornada que resultou sinxela, leda e proveitosa a un tempo. En resume, esto 
foi o que aquel día se fixo. 

ACHEGADA 
· Entre as dez e as 11 da ma

ñá dun día ben chuvioso por cer
to fomos chegando a Melide. Alí, 
nos locais do Colexio dos PP. Pa
sionistas, nos xuntamo~ para fa
ce-la presentación. Eramos xente 
de Montederramo e Chandrexa 
da Queixa (Ourense), de Abadín, 
Pastoriza e Muras ( Lugo), de Ce
suras, Oza dQs Ríos, Arzúa, 
Frades, Ro.dieiros e Touro (A Co
ruña). En total uns 90. Viñamos 
con ganas de facer festa xuntos 
co motivo do S. Cidre. Como di
rían os políticos, tratábase dun 
"almorzo de traballo". 

O gaiteiro Plácido de Aba
dín abríu a xomada cunha albo
rada preciosa, á que seguiron as 
palabras de acollida dirixidas por 
Manolo Regal, animador do Mo
vemento Rural Cristiano de Gali
cia, que era quen convocaba a 
sta xuntanza. 

S LABREGOS SABEMOS 
FALAR 

Si, señor, os labregos sabe
mos falar, moito e ben. Así o de:
mostramos a continuación duran
te un par de horas, nas que un re
presentante de cada zona foi pre
sentando a súa comarca, coas 
súas produccións, os seus siste
mas de trab~llo, os seus adiantos 
e o~ seus problemas. Desde Mu
ras coa _súa difícil situación agra
ria, ou os de Abadín, ata os de 
Touro, onde todo parece que 

_ marcha bastante ben, como na 
Pastoriza, foron pasando parro
quias e comunidades en situa
cións moi diversas, anque na 
maioría delas a pouca ou nula or
ganización era un dato constan-_ 
te. Por razóns .de espacio non po
demos baixar a detalles; quizaves 
recorda-lo espacio especial que 
mereceu o tema dos montes ve
ciñais, unha realidade aínda pen
diente dunha solución axeitada 
na nosa Terra. 

EMPANADAS E GAITAS 
Empanadas e gaitas, e al

go roáis polo medio, houbo nas 
horas de xantar. Un xantar lon
go, compartido, todo era de to
dos, en especial os bos viños ca
seiros que se foron pasando polas 
nosas mesas. O Plácido outra vez 
animou coa súa gaita a sobremesa 

con muiñeiras e mazurcas, e ta
níén o fixeron o grupo de gaite
ros de Melide "Froito Novo". 
Bailamos moito, e con devoción. 

ELISEO MIGUELEZ, O LEITE 
E AC.E.E. 

Falar do leite en Galicia e 
da entrada na C.E.E., e non falar 

Eliseo Miguélez 
enxeñeiro agró. 

nomo experto 
no tema da 

C.E.E. 

de Eliseo Miguélez, é case un pe
cado. ¿Haberá quen entenda 
roáis do asunto ca el? ¿ Haberá 
guen nos teña informado roáis ca 
el? ¿Haberá quen con este moti
vo fale con máis paixón por Gali
cia y polos labregos ca el? Cen
trou esta vez a súa conversa no 
tema das cuotas á producción do. 
leite que nos van poñer por en
trarmos na e.E.E. Eso das cuo
tas, das que tanto se fala estes 
días, quere dicir simplemente 
que non nos van deixar produci-lo 
leite que queiramos, anque poda
mos. Produciremos o que se pro
ducíu no 1981, ou ó roáis, como 
no 1983. Con eso estamos conde
nados a quedar enanos.A única 
saída é formar cooperativas e 
unirnos en sindicatos que defen
dan meior os dereitos e intereses 
dos labregos, como fan nos paí
ses do Mercado Común. 

DO DITO Ó FEITO 
Este debeu se-lo lema que 

. se propuxeron os 543 membros 
da cooperativa "Perpetuo Soco
rro" de Arzúa e os 7 veciños que 
compoñen a de Santa María do 
Monte en Toques. Ambalas dúas 
foron visitadas por nós a partir 
das 5 da tarde. 

A primeira é unha coope
rativa dé' fabricación de pensos 
( 18.000 quilos diarios) e de abas
tecemento para xente e gando. 
Empezaron uns 50 socios, e co 
esforzo e a constancia foron che
gando ó que hoxe é: un bo 
modelo de cooperativa d_, am
biente comarcal. 

A segunda é unha coope
rativa de explotación comuni
taria. Sete veciños xuntaron as 
terras e o traballo para sacar máis 
rentabilidade ó seu esforzo. Con 
moi pouca extensión de terra por 
veciño deron chegado a 85 cabe
zas de gando de leite, e a poder 
vende-lo leite a Leima a 40 pts. 
litro. 

COA QUEIMADA, ADEUS 
A ·quentura dunha queima

da sabrosa quitóuno-lo frío do 
corpo cando a noite xa dicía "aí 
vou", e deunos azos para unha 
despedida, que sempre se fixo di
cindo "ata logo", "ata pronto". 
Quedamos coa decisión de nos 
volver ver. Quedamos coas ganas 
de organizarnos cada un na súa 
zona e entre todos por Galicia a
diante. 

Gracias ós P.P. Pasionistas 
que nos atenderon e obsequiaron. 
Gracias a quen preparou o encon- . 
tro. E ata o S. Cidre 1986. 

Ramón Cerviúo, labrego 

A comunicación : tivo un espacio amplio e variado no s.Cidre-85 en M nlid e 
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CAMPO 

· Manolo Regal, animador do 
Movemento Rural Galego fai 
para IRIMIA unha valoración 
Clesta celebración do San Cidre. 

Un decatase de que hai moita xente nas na
sas aldeas con verdadeiras posibilidades de se 
converter en líderes e dirixentes de movementos 
rurais que se constitúan en loitadores dunha Ga
licia rural nova e diferente. 

Creo que foi positivo ver a un grupo de cre
gos e tamén mon.."{as misturados cos labregos, e 
misturados en ideais e intereses, misturados na 
loita. Estamos tan afeitos a ver os cregos tan te
rriblementearredados das loitas do pobo, que ese 
pequeno sinal tamén se coriverte en esperanza de 
que algún día os cregos _e a Igrexa toda cargue 
coa cruz da xente e comparta con ela o gozo da 
vida recuperada. Esta é tamén outra das finalida
des que pretende o Movemento Rural Cristiano: 
que a lgrexa baixe dunha vez do seu burro, da 
súas historias e aprenda a descubrir na vida o 
camiño de Deus. Só así poderá soñar conque al- . 
gún día haxa labregos loitadores que atopen en 
Deus unha razón firme para a súa loita. 

Pídenme unha pequena valoración da cele
bración do San Cidre. Contesto con estas poucas 
palabras. 

Polo que nos dixeron os responsables dos 
diferentes grupos que asistiron á xornada, a tota
lidade da xente satu contenta e con ganas de re
peti-la experiencia. Esto xa o di todo. Houbo de
talles a mellorar, pero en conxunto a xente esti
vo satisfeita cos momentos de festa e cos mo
mentos de reflexión e mutuo coñecemento que 
houbo. . 

Anque non se crea, poida que sexa a pri
meira vez que uns labregos de partes tan diferen
tes de Galicia se xunten, e se xunten cun papel 
protagonista; é dicir, para contarse eles mesmos, 
sen que outros o fagan por eles, uns ós outros as 
súas realidades humanas e laborais. ¡E que ben 
saben emprega-la palabra! 

Penso que algo de todo isto se realizou en 
Melide o día 15 de maio, anque só fose en plan 
de pequeno sinal. E sempre rodeado da comuni
cación na mesa e na palabra; falar de iso xa é so
brado, como o é tamén falar do· bo humor co 
que a xente labrega sabe revestir sempre tóda
las· penalidades pol~s que atravesa. 

O d/a 19 de maio rernatou en Lu
go a 11 Carrelra Popular en Defensa do 
Idioma. 

A carreira comenzara o 21 de 
Abril na Coruña organizada poi a Fede
ración de Asoclacións Cu/turais Gale
gas. Homes e mulleres, mozos e nenos 
portaron por Galle/a adiante o relevo: 
un tublño con un pergamino que lem
braba o asoballamento que a(nda pade
ce a nosa //ngua, e a necesldade de nor
mal/za-lo seu uso en tódolos ámbitos 
da vida galega. 

No acto de clausuro participaron 
os poetas Manuel Mona, Lols Diéguez, 
X osé Miranda e Ux lo Novonelra e ata 
unha emigrante galega en Euzkadl que 
/eu un comunicado de apoio da Ga/lcia 
emigrante. 

¡DESPOIS DA FESTA VEN A RESACA! 

Aló vai o maio e os seus 31 
d1'as. Todos eles ·cheos de flores 
(coma sempre) e de festas, 
músicas, teatros, carreiras, en 
prol do n ~ so idioma (coma 
dende hai uns anos). A "ver
bena" do galega vai a máis. 
Hai 15 anos isto era un deserto. 
No 1985 o mes de "maio galego" 
atravesou as portas dos colexios, 
correu palas rúes e agallopou de
portivamente polas vilas e cida
des do pa i's. Ocupou as ondas. de 
radio e encheu a primeira páxina 
dos xornais galegas. · 

M ais ese galega primaveral 
foise coma se foron a '. flores . 
Non é quen a pervivir coas calo
res do verán ou os fríos do inver
no. Loce uns di'as e lago esmore
ce. Semella unha roma ría chea de 
boureo que ten que durar necesa 
riamente pouco xa que o traballo 
diario non concede máis licencia. 

Parécenos fermoso e ~; te es
toupido de "maio galega". Pero 
tamén nos parece moi curta a vi-

da que se lle concede. Para nós 
que este idioma de "moda" hai 
que facelo pasar a idioma de "vi 
da" . 

Para todos aqueles que quei 
r ;.rn ir tomando o relevo de xeito 
práctico e facer corre-lo galega 
por casas, oficinas, colexios , con
sultas, traballos e meses do ano 
que n..:>n sexan o de maio, alá vai 
un hum i Id e recetario de ocasió ns 
nas que emprega-lo idioma: 

* Cando escribas cartas 
* na invitación de be.i d.a 
* nos carteis de anuncio da 

festa 
* 

nota 
* 

cando deixes escrita unha 

:ios recordos de primeira 
munión 

* cando (desgraciadamente) 
tés que poñer unha · esquela 

* cando presentes instancia s 
no axuntamento 

* cando declares a rend a 
* ademais de falar galego, es

cdbeo. 
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· Conecta con Galtóa,. ¡Col/e a túa 
. onda/, percura a túa voz, encQntra a 

. túa. radio. A nasa radio em·ete xa en 
fr~cuenc1a modulada. 
Galtóa está en FM. , nun ponto 

. . · preciso do dial da túa radio que te 
·. · asoma ó mundo, .que te achega o 
. s~u acontecer d1anó, que te la/a 
. sempre en galega. 
·Col/e a·túa onda: Alronde-esteas oe 
a·túa·voz en FM. , .desde ca/quera 
recánto da nasa Galtóa, ¡Sintomza . 
-a túa radio/ 
Frecuencias en FM 

Santiago 
A Coruña 
Lugif · ... , .. 

· Ourense· .. · · 
·Pontevedrá 

A~SAVOZ 

RADIOTELEVISION GALICIA 

. 100,9 
103,9 .. 
.94,1 

104,8 
·102,3 
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Productos lácteos (2) 

Seguindo co tema de productos derivados do leite, que empezamos hai unhas semanas (IRIMIA Nº 
182), irnos falar nesta volta de catro productos moi comunes no mercado: 

*a tona *o leite callado *a manteiga *o iogurte 
Todos eles ohtéñense a partires do leite e polo tanto son productos perecedeiros que han ser dome

tidos ós procesos de hixienización dos que xa f aláramos no capítulo do leite: pasterización, esterilación 
en UHT. 
ATONA 

A tona é un producto 
obtido a partires da . materia 
graxa do leite por un proceso de 
reposo ou centrifugación. Segun
do sexa o contido graxo pódense · 
distinguir tres tipos de tona: 

* Doble tona: Se ten un 
mínimo de 50 o/ o de materia 
graxa 

* Tona : Se ten de 30 
a 50 ° /o de materia graxa 

*Tona delgada: Se ten de 
12 a 30 °/o de materia graxa 

Está prohibida a fabrica
ción de tona con menos do 
12% de materia graxa e non se 
pode engadir á tona outro tipo 
de graxa que non sexa -do leite. 

A tona pódese presentar: 
* Pasteurizada: hai qul1 

conservala en frigodfico. 
* Esterilizada ou UHT: 

pódese conservar a temperatura 
ambente mentres non se abra o 
envase. 

* Conxelada: hai que 
conservala en conxelador. 

No mercado podemos ele
xir . tipos diferentes de tona 
segundo sexa a utilización que 
nós queiramos darlle: 

* Tona líquida ou sen 
bater 

*Tona batida ou montada: 
ten un aspecto semisólido polo 
efecto do batido. 

* Tona azucarada: leva 
azucre engadido. 

* Tona aromatizada: leva 
aromas engadidos. 

A tona non se pode vender a granel nin en envases abertos. 
A etiqueta do envase debe indicar: 

* Denominación do. producto 
* Contido graxo 
·* Indicación de se é "tona líquida" ou "tona montada" 
* Contido neto 
*Ingredientes 
*Data de caducidade ou de consumo preferente 
*Identificación da empresa 
*Número do rexistro sanitario. 

* Tona áceda ou a•! ria. . . . 
b No mercado ternos diferen tes t ip os de tona a elex1r 

A tona é moi empregada en repostería e tamén como condimento. É un producto moi perecedeiro 
que tende a perderse axiña. e, aínda que sexa tona esterilizada ou UHT, cando se abre o envase hai que 
con8ervala en frigorífico. 

Nas semanas seguintes falaremos da manteiga, o leite callado e o iogurte. 
Carmen López Muñoz 
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DATA LUGA'':-.' ·, 

12-15 agosto Boiro e 
Aguifio 

EDUCACION 

COLONIAS E CAMPAMENTOS DE VERAN 

PRECIO IDADE MODALIDADE 

7.000 8-14 Colonias 
(becas) 

ORGANIZACION E INSC.RIPCION 

CARITAS DE LUGO 
Praza do Ferrol 3, 30 

1-12 xullo Amela e 3.000 11-14 Colonias 
Porto do Son (becas) 

CARITAS DE SANTIAGO 
Tfno.: 981-58 15 42 
Inscripción nas parroquias 

16-28 xullo " 
1-12 agosto 
20-30 agosto " 

,, 

1-13 xullo Boiro e 
Aguifto 

15-27 xullo 
9 xullo-

. 10 agosto 

" ,, 

,, 
,, 

,, 

,, 

1-15 xullo Porto do Son 8.50.0 

1-15 xullo 
1-15 xullo 

Illa de Ons 

" 
1-15 xullo Illas Cíes 
16-30 xullo Forcarei 

(Pontevedra) 
16-30 xullo Illa de Ons 
16-30 xullo Illas Cíes 
1-15 agosto Illa de Ons 
1-15 agosto Illas Cíes 
16-30 agosto Ilia de Ons 
16-30 agosto Illas Cíes 

1 7-31 xullo A Devesa 
(Lugo) 

" 
9.500 
8.500 
a:5oo 

9.500 
8.500 
3.500 
3.500 
3.500 
3.500 

9.000 

,, 

6-11 
15-16 

9-12 

,, 

" 

9-13 

10-13 
15-17 
13-15 
9-12 

15-17 
13-15 
16-17 
1·8-25 
18-25 
18-25 

9-14 

,, 
,, 
,, 

Colonias 

,, ' 

Campamento 

" 
Campo de traballo 
Campamento ,, 

Campo de traballo 
Campamento 
Campo de traballo 
Campo de traballo 

" 

,, 
,, 
,, 

"EIRA NOVA" 
Tfno.: 981-59 91 43 
Patrocina: Concello de Santiag ,, 

,, 

XUNT A GALICIA 
Conselleria de Xuventude 
Tfno.: 981-22 65 50 (Corufia) 

982-22 20 72 (Lugo) 
988-22 08 39 (Ourense) 
986-85 90 66 (Pontevedra) 

,, ,, 

Campamento "MOVIMIENTO JUNIOR" 
Tfno.: 982-52 10 00 

Cada ano hai máis posibilidades de que os nosos nenos e mozos poidan pasar uns días de vacacións nunha 
colonia ou campamento. Chegounos algunha información anque sopofiemos se organizan moitos máis. 
Ide apurando para face-las inscripcións. Como vedes hai distintos organizadores e polo tanto distintos 
estilos de pasar estes días. Sen embargo coidamos que todos .coinciden no desexo de ofrecer uns días de 
convivencia e unhas vacacións máis aproveitables. 
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MOCIDADE 

¡Hola! Non queremos que a convocatoria da llª Acampada Xuvenil se faga sen que vos contemos 
antes algo ·do que foi para nós a ia. 
A PRIMEIRA ACAMPADA, NA 
PONTE LEDESMA 

Arredor duns corenta mo
xas e moxas (non sÓ- en idade), 
xuntámonos a mediados de se
tem bro na Ponte Ledesma, te
rra regada polo río IBla e límite 
entre A Coruña e Pontevedra. 
Xuntámonos xente de Vigo, Pon
tevedra, Cambados, Cangas, San
tiago, Cambre, Coruña, San Sa
dumiño, Abadín, Muimenta, Lu
go, Mondoñedo. Traballadores, 
estudiantes e labregos. Convivi
mos profundizando nos tres le
mas da Iª acampada: coñecernos, 
coñecer Galicia e ver qué nos pi
de Galicia desde a nosa postura 
de crentes. Como eramos bastan
tes persoas e dispoñiamos só de 
tres días, · fíxonos falla organizar
nos para aproveita-lo tempo ó 
máximo, contando coa participa
ción de todos incluso nas tarefas 
menos agradables coma cociñar 
ou frega-los cacharros. 

UN DIA NO CAMPAMENTO 
Sobre as oito e media da 

mañá erguiámonos e amañabá
mo-las tendas despois de lavar
nos. Un grupo encargábase de 
face-lo almorzo e servilo; ou
tro de fregar. Escomenzabámo-la 
xomada cuns minutiños de ora
ción. Pasabamos logo ás activida
des programadas para o día. Ou
tro equipo facía a comida e un 
terceiro a cea. Antes de rematar, 
posta en común do traballo fei
to seguida dunha dose máis ou 
menos grande de festa e esmor-
ga. , 

E certo que o sitio, rodea
do polo río Ulla cunha pequena 
ínsua no medio, -prestábase para 
trata-los temas · propostos. 
Chamábamos a ·coñece-la terra e 
amala descubrindo, no medio de
la e de nós, a presencia de Deus. 
Pero non é menos : certo que ta- · 
mén se prestaba para a festa. E 
así, non deixamos de cantar, bai
lar e brincar a gusto ou de cele
bra-lo éxito final cunha quimada 
no último día, cando contaba
mos xa con xente que chegaba 
para a VIIª Romaxe de Crentes 
Galegas celebrada alí ó día se
guinte. 

· COÑECER GALICIA EN VIVO 
O primeiro día os partici

pantes coñecé~onos a través 
dunha serie de xogos. Intentamos 
despois coñecer Galicia mediante 

unha curiosa "montaxe periodís
tica": distribuídos en equipos, 
cada equipo estudiaba unha zona 
de Galicia da que había cando 
menos, unha persoa na acampada 
Para isto, entrevistaba á xente <le
sa zona e, así, coñecíase a súa lin
gua, cultura, actividades culturais, 
deportivas e relixiosas, a súa xeo
grafía, arte, economía, etc. Re
sultou particularmente interesa
te por contar cr ,n estudiantes, 
cregos, labregos e xentes do mar 
procedentes d 1-' sitios moi dife
rentes, non só de Galicia senón 
doutros países (había un alemán, 
unha Q.ruguaia e unha catalana). 

A posta e: :. común deste 
traballo engandíuselle ó final un
ha conversa e unha velada con re
presentacións teatrais, cantigas e 
montaxes de filminas que alu
dían -as veces con grande humar
ás peculiaridades dos sitios estu
diados. O último día, e tamén en 
grupos, tratámo-lo terceiro lema: 
que nos pide a nosa terra coma 
crentes. 

UN EXITO A REPETIR ESTE 
ANO 

Se agradable nos resultou 
o traballo feito, non o foi menos 
o ambiente de fratemidade que 
vivimos. 

Neses días estivemos con
vivindo con mozos e mozas que 
nunca víramos diante. A expe
riencia foi un éxito e hoxe segui
mos sendo amigos. 

O último día botámo-las 
cantas dos gastos. Cada un de 
nós pagou arredor dunhas 2 .500 
pts. Coidamos que foron ben in
vertidas. Sentimos, eso sí, non 
dispoñer dun pouco máis de tem
po. Pero, nesta segunda acampa
da, irnos ter catro días. 

Desde aquí. mandámosvos 
unha aperta e a invitación a par
ticipar na xa próxima 11ª Acam
pada Xuvenil. 

Ata sempre: 
SARA E CARME 
(Santiago de Compostela). 

11 ACAMPADA DE M OCIDADE - ROMAXE'85 

* DIAS 10, 11, 12, 13, DE SETEMBRO 
*EN DONIÑOS (FERROL) 
* ACABARA COA VIII ROMAXE DE CRENTES GALEGO S 

O SABADO DIA 14 
* P·ARA XENTE MOZA DE 15 a 25 ANOS 
*ORGANIZA: IRIMIA, XOC, MECGA, JUNIOR 
* INFORMACION: Tfno 982 - 52 80 80 (de luns a vernes 

de 1 O a 13 h.) 
Tfno 982 - 52 80 72 (probade ás ta rdes ) 
Tamén: Apa~tado 5, VILAtBA (Lugo) 
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" ADIOS AMIGO, E MOIT AS GRACIAS 

Xa se sabe que non tódolos coches fir;.an de vellos. Hainos que marren de accidente. Aquel meu 
tivera a sorte de chegar a vello, pero como xa non daba andado ó meu paso, non tiven má.is remedio ca 
trocalo por outro má.is acorde coa miña andadura. 

Cando arrinquei con el para deixalo definitivamente na casa que me vendía o novo, vin que viña 
correndo cara min medio sofocado o meu sobriño Rubén, neno de cinco anos e dez meses. O pequeno 
facz'ame sinais de que parase e parei. Nesto dz'xome.' 

·- Padriño, ¿xa non volverei a ver este coche? · 
- Probablemente non, -respondinlle-. 
Entón o neno virouse tristeiro e pasoulle a súa manciña garimosa dicíndolle: 
Adiós amigo, e moitas gracias. 
- ¿_Por que lle da-las gracias? -pregunteille. · 
- Porque me levou a moitos sitios, e nunca tivemos accidentes. · -
O coche vello sorríulle agradecido ó pequeno e a min costoume aínda má.is despedirme del. Con 

todo, a mágoa da desdedida axiña-se vz'u atemperada po.1a /edicia de disfroitar dun coche novo. Era un 
coche branca e pequeno como corresponde á miña categoría que nin son grande nin ancho. Eu estaba 
ledo con el. Levamos dous meses xuntos. Xuntos e unidos, porque nos dous meses xa andivéramos cin
co mil quilómetros, e desque dous recorren xuntos cinco mil quilómetros, forzosamente teñen que sentir
se vencellados. 

Falabamos un co outro. Fa/abamos de todo. Entendiámonos ben. Pola miña profesión, máis 
dunha vez tiven que despertalo cando estaba ·prácti.camente dormido aló po~as catro da mañá. Endexa-
mais se me queixou. -

Un dz'a, ós dous meses xustos, xustamente o mesmo· día que o m.eu sabriño Rubén cumplía os seis 
anos, matáronme o meu coche novo, o meu compañeiro de cinco mil quilómetros. Non culpo a quen mo 
matou porque nono fixo adrede. Foi unha desgracia. Matáronmo nun accidente do que eu mesmo saín 
malferido,- pero sobrevivz'n e nin tan siquer perdin o coñecimento. Así vivin conscientemente a agonza 
de aquel meu coche, meu amigo. 

Cando estando hospitalizado me dicían o que se di sempre nestes casos: "O coche é o de menos. 
Os ferros poden repoñerse'~ eu oía e calaba, pero non megustaba que me dixesen aquelo,- porque para 
min o meu coche foi un martir. Deixouse matar a si mesmo e salvoume a min a vida. Quedou el desfigu
rado mentres protexz'a a miña figura. . 

O meu coche era pequeno ·e mozo aínda, pero era moita a súa nobleza e moito o aprecio que xa 
tiña da amistade. 

Cando arrincaron comigo para o hospital, ainda tiven tempo de vira-los olios e cos poucos folgos 
do momento decirlle: "Adios, amigo, e moitas gracias". 

Eu, hai tempo, slnto simpatla por publicaCións como /RIMIA que acos
tuman a ser voces que paga a pena que se sigan a o/r. Mire, eu estiven vence/lado ·; 
ó boletfn "Fátlma en Compostela" como suscriptor e como ocasional colabora
dor e sentln, e sinto, que calase. Non foron a causa do seu silencio

1 
como voste- . 

de sabirá millar que eu, dificultades económicas senón -se entendm ben a Pepe· 
Ferreiro- unha falta de co/aboradón para faceto. Escrib/n tamén -e ca/quera d/a 
voltarei a facelo1 se cadra- no semanario "La Voz de Ortigueira ·~ publicacié111 
que leva máis ae sesenta anos a sa/r á rúa en Santa Marta, todo un mérito en es
pecial se se pensa que Betanzos, que tiva unha regular chea de publicacións das 
que a única que pervive é o "Anuario Brigantino·~ saído por vez primeira no 
7948 e que despois de calar no 7957 rexurd/u no 7987, do que tamén, nesta 
última etapa, son colaborador. Como ve, son espoñentes minoritario que non 
só non lle deixan a un beneficio económico senón que alnda poida que llecos
ten cortos. Pero esto último é millar esquence/o e fixarse só no feíto de que 
sa/ron e saen. Foron, son, voces feítas para a información e formación do lector 
Por eso gústame o que vostede me di na súa carta, última, do 27-IV: que non 
queren sucumbir polos dificultades económicas. 

Ademais de ser suscriptor, ¿deixarame vostede que colabore en IRIMIA? 
Cando poida, d/game se me é posible faceto porque non seise xa teñen vostedes 
uns colaboradores fixos sen sitio para os ocasionais. A miña axuda literaria se
ría, en canto a extensión, entre un folio --0 dous espacios e por unha soa cara 
que é o normal nos mel!s artiJJo, e unha cuartilla, é diclr, media cara dun fo-
lio, tamén a dous espacios. Sena para un pouco máis ad1ante. · 

X.M. Carba/lo 

buzón 

E denantes de me despedir de vostede, permítame, que mire eu por un 
ti/ qu""'e falta na liña quinta do acróstico da cabeceira: "inxertandoa" leo can-
do, polo menos a min, sóname millar "inxertándoa ". ' ' _ _.. ... _-=..-1_.~.__. ... _..._ _ _. 

Saúda a vostede Ignacio Pérez Vázquez - Betanzos 
Benquerido amigo: 
Alégranos a súa disposición para colaborar en IRIMIA. Sepa vostede e 

tódolos nosos lectores, que as nosas páxinas están abertas ás súas colaboracións. 
Sobretodo noticias do que sucede nos súas bisbarras. 

Enviade as vosas cartas a: 
Victorino PEREZ 
LAg_<;>A-Ab~~ín (Lugo) 
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~----CONVIVIR 

FÁJASE Morro DE ''fl)U~ -PllR.~· ~ 
CONVrVE>JeJ~ ,, . E COHA ACTfTlJDÉS rVf\1 

D6MEITTAIS-P~R6 C.orvst::Wu . .o,o~s 
1'€TO t: o DJÁLOGO. -

'tERO j OU.O ! , ~~ C~J GhMOg t+J~ TR~J'1 
-Ph .DE. DESV!R'TU~-w SE..lJ CDm-rno. 

'É. F~CER ' 1 N"OSO" o''MtW'', O'"TElJ~ o"SEU~' .. 

. E .DI e 11<:. " N?>N" '' ~ so íDA"DE. 

f CDMPl.!KfJ -
LDS TI<A13~ -
J..LD'S 1>t. ~ -
Ht.~rRA,E 

l.OSO ~-
13RAR X:VrJro5 

A Cei.u:.M . 

ltiDERI~ SER QUE S E ~gE ~J
'XO -PALA13RA ~t-J re:RM OSA Al.bO ~SÍ CbMO: 
1'€U ó HtU I TÍ ó IEU I € ~'.DA V1'J ó SEtJ '.' 

VE'l.~Í - Vh~ Ut.J+-1~'3 W~ITTAS CDUSAS: ~~
VIVIR É AJ,.GO HAlS ~U.E VJVTR )(U"5TOS. 

É ABRIRSE Á 

' ¿ VAJ -POR A+ll A N"VSA 

"EDUCAQ.I ÓtV T-'A"°"RA ~ CDNV 1ve:x:.1A1'? 

* 
J'é~o : oH€12Ni:LIJJDA X>A~tJ6 
~~ :TORJ -85" 
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Xosé Chao Rego 

Escrlbenos Pedro 
Velaquí a súa carta e pedí

moslle perdón porque se perdeu 
o enderezo e os seus apelidos: 
"Quero facerche algún comen
tario sobre o que dicías na túa 
sección do idioma dos números 
183 e 184 de Irimia. 

Por unha bánd~; paréceme 
que usar só os termos que nos 
son peculiares amosa falta de 
madurez, de confianza na nosa 
lingua; é como ter que demos
trar todo o tempo a categoría do 
idioma do noso falar, que se pon 
de manifesto frente ó outro: o 
castelán, sempre presente por 
oposición, por negación. 

s·e deixamos de usar esas pa
labras, regalámoslle a outro. idio
ma a súa propiedade exclusiva, 
empobrecendo o galego, sobre 
todo en ámbitos cultos". 

Ata aquí parte da carta do 
noso amigo, coa que seguiré
mo-lo próximo día por falta de 
espacio hoxe. 

No de 'enxebre'; sen irmos 
ó francés témo-la palabra, ben 
enxebre por certo, xebrar, nese 
mesmo significado de separar. 

En canto 6 seu uso ou non 
dos termos comúns co castelán, 
penso que é unha cousa difícil, 
que necesita dun certo equili-

Os portugueses, quizais por 
ignorancia do castelán, non te
ñen ningún complexo en empre-. 
gar palabras comúns con este. 
Non é menos idioma o seu por 

CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-.39, 2 • 

. SANTIA'~ 

brio. · iso. 

Xa pasou o mes de maio 
lNON TEN O PERMISO DO TRACTOR (BT)? 

lOUERE QUITAR AXIÑA O CARNET DE CONDUCIR? 

e con el unha enchente 
de actos de Letras Galegas 
que fartou a moita xente. 

NA AUT_O•ESCOLA 
ccCOPA-CO» 

PODEMOS AXUDARLLF 
Tlfno. 24 57 15 

Falamos aqui en serio 
dun mes que foi de fartura. 
¡Lástima que o entusiasmo 
non todo o ano dura! 

Con todo, o mes das Letras 
resulta un bo alicerce, 

-
.• 

'.r·, 
. " 

. 
. 

A CORUÑA 

SOCIEDAD 
CO.OPERATIVA 

PROFESORES 
AUTO·ESCVELA 

A CORUÑA 

pois, pra naceren, as vidas 
sempre necesitan 'Qerce. 

Segue ainda a celebrarse 
-mesmo medra cada dia
a centenario da marte 
da gran muller RosaHa. 

Este ano, ben podemos, 
facer todos, irimegos, 

Marqués de Figueroa 112, 1° 
a lectura da gran obra 
que é 'Cantares GalJegos'. 

(Frente1 á Estación de Autobuses) 

CURTIS (Coruña) 

E despoís de rematala 
-como ela ten outras obras
poderemos disfrutar 
meditando 'Follas Novas'. 
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