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ROSALIA: 
¡Algo máis que poesía! 

'Non hai alnda ·oito .. anos 
·erainos un pobo sen b_istoria, · 

· .. sen memoria: do que· Galfoia 
·r.tíña fel.to a. ·traveso dos anos . 

. fose·'bo ou ·f.óse ·malo. Quen 
... 1st0 escribe nunca na escala 

· escoitou algq ·referido a Ga
licia a non ser que era boni
ta, anq.ue os galegos ~tan 
ináis · ben "retrasados". O 
panorama foi virando un 
algo pero son moitos O.$ 
mesties que se~~-~n xung~-1~. 
dos "ós con tos;' · "ás histo-, 
rietas". "6 · papanatismo". 
Poucos galegos coñeclan e 
podlan sentirse orgullosos 
dunha escritora propia co
mo Rosalía'. Miguel de Cer
vantes ou calquer outro au
tor castelán acadaban o ni-

. vel máximo. O seu lado ~ 
literatura Galega ou Ca.tala- · 
na ou mesmo Basca non 
eran máis que "unha anéc
dota curiosa" que viña ·a 
ocupar tres páxinas n un li
br_o de 250 . 

Parece que hoxe xa . non 
estarnos niso. Hoxe os ne
nbs e os maior.es sabemos al
ga máis de Rosalla e apre·
ciámola como unha parte 
importa(tte da nosa -his_toria. 

·:Pero seguimos sen v~~lo fon 
do. Estes versos, aqueia poe·
sía, que se ·na.ceu en Padrón, 

. que se· era ·filia de cura, que 
se amaba f6ndamente a. Ga
licia,. . . e ¡jouco rgiis:. ·A n
tano sabíamos dé ,.Li).pe de 
Vega. Hoxe siib~m-os deste 
e máis de Rósali'éi. fero se
guimos a mirar para . eles 
coma seres privilexiados. 
Coma homes e mulleres, 

(segue na páx. 7) 
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MANUEL MURGUIA, home de Rosalía, foi un 
dos meirandes historiadores galegos e traballaba 
de archiveiro; isto fixo viaxar moito a Rosalía 
(Madrid, Santiago, A Coruffa, Vigo, Lugo, Si
mancas ... ). 

MOi NENA facía .Poesía; quizais ós oito anos ou 
ós onc~ como nos di Murguía. La Flor, publicado 
en Madrid, cando tifia vinte anos foi o seu primei
ro libro de versos. 

ORTO:t'l"O, aldea non lonxana a Santiago, foi o 
entorno dos primeiros anos de Rosalía. Naquel 
mundo rural viveu cunha irmán do seu pai, Xosé 
Martínez Vigo, crego de S.~ntiago. Desde 1850 vive 
ca súa nai, Teresa de Castro. Na súa partida de naci
mento consta como tilla de pais descoffecidos. 

HAI CURAS ÓS QUE NO AFECTA A 
CRISE económica. E senón xuzgade: na 
zona de Maia, perto de Santiago, que 
comprende entre outras parroquias Arnes, 
Bugallido, Bastabales, Cobas, Brión, etc., 
a meirande parte dos · curas van tódolos 
sábados ¡ata a 7 funerais! todos pola tar
de, seguidos dende as 4. Son datos verí
dicos, non especulacións. 
Que 6 lector xuzgue con obxetividade. 
Se é cristian preguntarase ¿Como se 
pode celebrar, e mesmo creer minima
mente no qµe se fai, con tal comercio? -
'Porque .sácase logo un mínimo de 8 ou 
9.00U pts. Logo aínda hai quen di que os 
que acaban coa relixión son os que 
critican iso, e buscan formas máis 
evanxélicas. 

/ 

O CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
ROSALIA E O SEU TEMPO, que ten lÜgar nestes 
días en Compostela é o cumio de centos de home-
·naxes que tiveron e terán lugar o longo <leste ano. 
Nestas xornadas os meirandes especialistas estu
dan con lupa as fibras de Rosalía. . . 

NACEU ROSALJA en Santiago ( 183 7) nunha casa 
hoxe desaparecida perto da Praza de Vigo e lindan-

. te. ca A venida de Vilagárcía, no camiff o vello da es
tación do ferrocarril .de Comes. Desde 1982 érgüe
se un monume'nto a Rosalía na Praza de Vigo; 
aínda que o monumento roáis coffeci~o ·e o da 
Ferradura na ~lameda de Santiago. 

FOLLAS NOVAS é un libro de poesía de Rosalía; 
mais agora é tamén unha obra de teatro represen
tada polo Centro Dramático Galega. Dorotea Bár
cena fixo da poesía de Resalía unha boa montaxe 
teatral. Resalía endexamais fixo unha obra de tea
tro, aínda ·que moita.s das súas obras son coloquios 
representables. Resalía si subeu a esce·a como pro
tagonista dalgunha obra teatral; gostáballe ser ac
triz. 

1880 E UN ANO IMPORTANTE para a nosa li
teratura: ademais de "Follas Novas" viron a· luz 
"Aires da mifia Terra" de Curros Enríquez e 
"Saudade·s Gallegas" de Lamas Carvajal, que xunto 
con Pondal forman o ''Re~urdimento Galega". 

"A SANTI~A" foi un nome que se lle deu á Re
salía, pero endexamais foi unha santiffa · de p~u, 
senón que o digan ·os seminaristas de Lugo, cando 
apedraro~ unha librería desa cidade que iba a pu
blicar un traballo de Rosal(a; a bon seguro que de
nunciaba a hip9cresía e a falsedade dunha socie-
dade que Rosalíi denunciou c.on coraxe. · 

A CASA DA MATA~ZA, agora museu de Resalía 
nas aforas d~ Padrón, foi onde morreu a Cantora 
do Sar .. ; O Patronato de Resalía, que entre ou
tras causas organiza tó.dalas festas de Santiago, un
ha" homena"e· á nosa poetisa, co'ida desta casa-mu
s~u, meta de peregrinaxe . de tódol~s galegos. 

NO PANTEON DE GALEGOS ILUSTRES, en 
Santo Domingo de Bonava·l, repousan os restos 
de Resalía de~de l S91: Resalía foi enterrada a 
carón da súa nai na Campa de Iría Flavia, á que 
ela adicara algunha poesía. Como aconteceu des
pois con outros P.ersonaxes (Castelao, Cabanillas, 
Asorey e Alfredq Brafias) foi levada a Com.poste
la. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

DE DOUS EN DOUS 

De dous en dous, 
en equipo, 
para expresar coa vida 
o sinal da irmandade 
nunha vida compartida. 

De dous en dous, 
.con poder, 
para curar moitos males 
e expulsar a tantos demos 
que nos fan esmorecer. 

De dous ·en dous, 
en pobreza, 
pero coa grande riqueza 
da liberdade máis fonda 
de dar e dar incansable 
sen agardar nada en volta. 

De dous en dous, 
compartindo 
coa xente o don recibido, 
sumerxéndose na vida 
que o faga limpb e curtido. 

De dous en dous, 
en directo, 
chamándolle en cada Ca$O 
ó pan, pan, e ó viña, viña, 
Ó§ raposos polo nome, 
pra que !les 11.rva de aviso. 

De dous en dous, 
anunciando 
a novidade de Deus 
que reclama para os seus 
terra na terra e no ceo. 

Domingo 15 
do tempo ordinario 

A MISION DOS SEGUIDORES DE XESUS 

Entón chamou Xesás ós doce, e empezou a envialos de dous en 
dous, dándolles poder sobre os espíritos malos. Recomendoulles que 
non levasen nada para o camiño, fóra dun caxato: nin pail, nin alfor- · 
xas~ nin cartos na faixa. Que calzasen sandalias~ pero que non levasen · 
máis que.unha túnica. E avisounós: · 

- Cando entredes nunha casa, permanecede nela ata que vos 
marchedes. Se nalgún lugar n.on vos acolleren nin vos escoitaren, íde
vos, 'Sacudindo o pó dos vosos pés, para que lles sirva de aviso·. 

Marcháronse, e predicaron a conversión. Botaban fóra moitos 
demonios, e curabarros enfermos, unxíndoos con aceite. 

(Marcos, 6, 7.J.3) 

De dous en dous para expresar coa vida o sinal da irmandade. 

CONVERTIRSE E CAMBIAR DE VIDA 

¡Vaia traballo que lles encomenda Xesús ós 
apóstolos! Iso de cambiar· de maneira de vivir 
non é unha broma. O normal é ser normal: coma 
todo o mundo. Polo tanto, deixarse · 1evar pola 
corrente, facer o que fan todos, pensar coma 

cambio na maneira de pensar e de vivir. E de 
. feito os cristiáns dos primeiros séculos, cando 
se convertían á fe, eran conscientes de que iban 

· contra correhte en .moitas cousas. Así se explica 
a cantidade tan grande de martirios que se deron 

todos ... ¿quen é capaz de cambiar de maneira 
de vivir? Hai quen pensa que chegamos a un pun
to na organización da sociedade que estamos 
metidos nun callexón sin saída. Esto é un rollo, 
comenta a xente moza. Pero, ¿quen é capaz de 
camb~rl · · 

Os apóstolos foron predicando a conversión: 

daquela. · 
A nós síguesenos a dicir o mesmo hoxe: 

convertídevos a cambiade a maneira que tedes 
de vivir. Xesús Cristo é o noso ~amiño; o que El 
nos adeprendeu é a nosa verdade. Tódolos días 
teremos que convertirnos á súa maneira de ·pen
sar e de vivir. 
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Técnicas de transformación de monte en. praderf a 
ós que· n~s visitan, e a nós mesmos, chámanos a atención a cantidade de terreo a monte que hai en 

Galicia, a moi baixo rend.imento. Pero de un millón de hectáreas, unha tercia da superficie de Galicia, 
está contituída polos montes veciñais en man común. Monte que pode e debe producir moito máis do · 
que ata agora. Para competir en carne e leite cos outros países da CEE, ademais da acción política e . 

. sindical, moi importante, có~pre producir riláis e máis barato~ con menos gasto de piensos .coinp~tos 

por cabeza, con máis forr~xe, e tamén .con máis gado. E con máis·organización veciñal: os montes en · 
man común son unha boa base para explotar o gado en común toda vez que xa· o terreo é comunitario. 

Contamos aq~{ unha experiencia de transformación de monte en pradería a baixo precio. É a expe-. 
riencia do Marco da Curra, da que xa falamos en IRIMIA (vede número 145), e que.hoxe queremos 
completar, como unha ~ invitación a visiWa e como un estímulo a aumenta.las colleitas de forraxes. 

O monte do Marco da Curra que nos deron na finca, e na que . ron un total de 24 horas de trae-: 

Está nos mesmos lindeiros 
das provinci~ de Lugo e Coruña, 
parte no concello corufiés de 
Monfero, e parte no lugués de 
Xermade. O monte pertenece á 
Serra da Loba e ás parroquias 
que ten máis perta son as do X~s
toso pola banda de ponente e a 
de Momán pala banda do nacen
te. Hai estrada ata a finca de xei-
to que se pode chegar, en coche. 
Polas mafiás e deica as tres datar- · 
de atenden moi ben 6s visitantes~ 
pois para investigar e para ensinar · 
~ansfoi:naron o monte en pro
ductivas praderías. O monte, foi 
posta por !CONA a disposición· 
do Centro de Investigación~ 

Agrarias de Mabegondo, hoxe de-: 
pendente do goberno galego. Son 
180 hectáreas. A altura do coto 
no seu cumio é de 750 metros: 
é un sitio frío e húmido. O mon
te ten terrees bastante chaos que 
se deixan traballar a gusto, pero a 
maioría do terreo é en caída, al
gunha suave que permite con di
ficultades o uso de maquinaria e 
outras moi costentas e iradas nos 

· que non é posible que traballen 
as máquinas. Pero nas tres cla
ses de terrees hai hoxe magní

' fices pastos, empregando tres 
técnicas distintas de transforma

. ci6n de monte, que irnos deta
llar, recollendo as expli.caci<:)ns 

~e bU$COU ademais da eficacia tor por cada hectárea. O abo- · 
que fosen baratas. nado e a sementeira fixérona a 

man, poñéndose no lugar dun la
Transfonnación nos teneos que brador de pcmca maquinaria e pa
permiten ben o uso de maquina- ra evitar gastos. O labor número 
na ria 

Fixeron oito labores: 
1) Dúas pases de grande de dis
cos, cruzando o terreo para do
bregar os toxos. 
~) Queima dC?s toxos ou maleza 
en días mainos e en tempo de 
non .moita calor para que arda a 
es'l;rume pero non a te"ª· Para 
iso convén 'facelo pala mañá cedo 
de maneira que a rosada da noi
t~ dea !entura á terra e se poida 
librar da queima que só debe 
afectar á touza. 
3) Dous pases de tractor con gan
c;hóns para arrincar os cepos máis 
grandes (a finca tivera pinos que 
arderan) dos piñeiros ou dos to
xg~ e xe~tas. 
4) Dous pas~s de tractor con 
grad~ de discos para desface-los 
torró~ máis grandes. 
5) Dou~ :pases de grade-rastro pa
ra cotear ou achanzar, igualando 
o terreo. 
6) Abono: máis adiante detalla-
mos en que cantidades. 
7) Semente 
8) Pase de rulo para gramar a se
men te. 

Todos estes labores supuxe-
·.: 

cinco que chamamos pase de ·gra
de-rastro (sen dentes logo) foi 
feito cun apero caseño construi
do cos ·restos dunhas traves ou 
vigas. 

Estes labores foron feitos no 
mellor terreo, o que agora adican 
a forraxe de inverno, sobre todo 
en forma de silo e algo pouco en 
forma de feno ou herba seca. A 
gran diferencia co que se acostu
ma a facer consiste en que neste 
labor non houbo volteo de te
rreo, non houbo uso de arados, . 
e iso porque o terreo ten moi 
pouca fondura, e tamén para afo-
rrar gastos. 
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.. 
herbicidas apropiados, sulfatándoos a rnan. 

. Abonado ·para implantación de pr~déría no· monte 

No caso que· nos ocupa as" cantidades por cada 
hectárea foron: 
- 2.000 quilos de cal, en forrña de carbonato 
cálcico. 
- 800 quilos de superfosfato 
- 150 quilos de nitrato amónico (Nitramón). A 
potasa non a botarán ata o terceiro ano. Este 
foi . o abonado de implantación. Unha vez implan-· 
tada a herba, o abonado de conservación é este: . 
·- 400 quilos de superfosfato 6 .comenzada prima· 
vera, entre febreiro e marzo. 
- ·Entre 300 e 450 quilos de Nitramón, ·según 
necesidades, repartido en tres veces: antes da 
primavera, despois do primeiró pastoreo e antes da 
outonía se lle cómpre,. · 

Xosé A Mi&'Uélez 

·O CAMPO 

Laboreo con pouco uso de maquinaria 

Feita .en terreo onde non había cepos. Consis-
tiu en cinco labores: . · 
1.) Dous pases· de grade de discos para dobregar·a 
maleza 
2) Queima · . 
3) Dous novos pas~ de grade de discos 
4) Abonado · 
5) Sementeira 

O total empregado ileste caso foi de 12 horas 
de traballo de tractor,"sen contar o manual (abona
do e sementeira). Non houbo tampoéo uso de 
arados. 
Laboreo en terreos costenfos onde non entra 
maquinaria 

É quizais a forma máis orixinal que empregaron 
no Marco da Curra, os técnicos que desde 1978 
dirixiron os traballos. Se recordamos ben as expli
cacións qu~ nos deron consiste neStes labores: 
1) Queima, pola maftá e según explicamos con n:iáis 
detalle an teriorniente. · 
2) Semente, pola tarde do mesmo .día cando a 
qinza está aí~da quente e acolle ben a semente cu
bríndoa algo~ A sementeira da tarde ten a súa : 
importancia:- aproveita o ri~sío que sempre. trae 
a noite, a orballada da mañá, que grama a semente 
e fai ·o labbr do rulo. 
3) Por último neste caso o abonado. 

-_ ·Os toxos, poticos, que volven domínanse . con 

CCA TERRA . QUE CANTN~ 
~ 

'CANTORAL GALEGO 
para as celebracións 

· ! POR FIN NAS LIBRERIAS ! 

120 pxs. c·oN CANCIONS PARA TODA OCASIONº 

XA FSfA EN TODALA5 UBRFJUAS REiixla3AS DO PAIS 

E TAMEN SE PODE PEIXR A: 

Aptdo. 5 ( Vilalha (lugo) 
Se algún cassette estivera mal grabado 

poden devolvelo a IRIMIA .e se lles enviará outro 
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Sabías que ... 
- 1 gramo de hidratos de carbono (azúcares), pro-

porciónanos 4 calorías. 
- 1 gramo de graxa proporciónanos · 9 calorías. 
- 1 gramo de proteínas proporciónanos 4 calorías. 
- Unha dieta correcta en graxas debe ter de 60 a 80 

gramos. O seu exceso é perxudicial. 
- Non. debes de comer froitas nin verduras, como a 

leituga, sen proceder a un fondo lavado das mes
mas. 

- Nas graxas van disoltas vitaminas esenciais para 
o organismo (A, D, E, K). 

- O consumo de graxas, que teñen ácidos graxos 
saturados, como o leite, os ovos, o queixo e a 
carne de porco, fai medra-lo colesterol. 

- As graxas que non teñen los ácidos graxos satu
rados, non afectan á cantidade de colesterol 

. no organis~o; . e estas son: carn·e de aves, · pei
xe; aceite de oliva ou de cacahuete. 

-A vitamina A está en alimentos como o leite, 
o queixo, os ovos, a manteiga e o fígado. A 
falla de vitamina A pode provocar alteraci6ns 
no pel e nos ollos. 

- A vitamina C é abundante nos cítricos (lannxas 
e limón), verdura e froitas en xeral. 

- O calcio é un mineral necesario na dieta e sobre 
todo na dieta. dos rapaces, para axudalos nas súas 
medras. 
O calcio atópase no leite, no queixo. 

- O ferro é outro mineral necesario na dieta, xa que 
a partires del fórmase unha parte fundamental 
dos glóbulos roxos do sangue: a hemoglobina, 
elemento que é necesario para poder desenro
la-las funcións vitais do organismo. 
O ferro atópase: no fígado, na carne, nos riles, 
nct ema de ovo, nos mexilóns, nas legumes, nos 
froitos secos. . 

- O flúor é ' ·necesario para preve-las picaduras dos 
dentes; os peixes e o té pode ser unha fonte de 
flúor. · 

¡Coidado co colesterol! 

- Nunha persoa maior, unha tensión arterial que na 
súa cifra baixa sexa igual ou maior a 9·,s é unha 
tensión alta, e a persoa que a teña debe ·acudir ó 
médico para .r.ecibi-lo tratamento necesario. 

- Un millón de persoas en .España ten hipertensión 
arterial (tensión alta), en diferentes niveis. 

-'Un paciente hipertenso non debe fumar, nin be
ber alcohol, así mesmo debe procurar reduci-lo 
consumo de café. 

- Unha persoa con tensión alta debe evitar alimen
tos con alto contido de sal, como: anchoas, em
butidos, xamón e touciño, fariña e pan branco, 
queixos, leite, mel e manteiga, sopas en sobre, 
cubitos ou en latas, aceitunas, mariscos e peixes 
en salazón, carne s~ca ou curada, etc. 

Pauliño 

SEOUÉRES LE.R IRIMIA iSUSCRIBETEI 
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA: Precio da suscripción 

Por un ano O Ata nova orde O 6 ano 1300 pts. 

Pagarei por: t., . · 

. O TranBferencia á Caixa de A forros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

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

N ome ............................. ...................................•............... · 

Rúa ou Parr<><¡uia~ ........................................................... . 
V ila ou AxuntaDlento ...................................... Provincia ................... . 

Recorta e,envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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EDUCACION 

Rosa/fa: ¡algo máis que poes(a! 

(ven da portada) 

dotados para diciren as cousas bo
nitamente, coma non sabemos fa
ce-los demais. E os mestres e edu
cadores seguen a falar na escolá · 
daquela Rosalía que escribía: 

"adiós ríos, adiós fontes, 
adiós regatos pequenos 
adiós. vista dos meus ollos, 
non sei cando nos veremos ... ' 

Pero non acertan a descubrir
nos á Rosalía que latexaba por · 
baixo de todas e cada unha desas 
poesías. Marxinamos a Ro.salía 
coa pluma na man cáseque es-

. cribindo 6 dictado dos anxos . . Pe- · 
ro non chegamos a calar na Rosa
lía real. Aquela que denunciaba 
con paixón a .situación da muller: 
"Solo cantos de independencia y 
libertad han balbucido mis labios, 

. aunque alrededor hu.biese sentido, 
desde la cuna ya, el ruido de las 
cadenas que debían aprisionarme, 
porque el patrimonio de la mujer 
son los grillos de la esclavitud". 
A que denuncia o despoxo a que 
se ven sometí do-los pobres: 

"vendéronlle os. bois, -
· vendéronlle as vacas, 

o pote do caldo · 
e a manta da cama". 
A que descubre a miseria do · 

home que se bota fóra da casa e 
0 

do país que queda sen xentes: ~ 
.D 

"este vaise e aquel vaise ~ 
e todos, todos se van, o 

Galicia sen homes quedas . ~ 
que te poidan traballar. ~ 

+-' 

.E Tes, en cambio, orfos e orfas, 
e campos de soedá Detrás de Rosalía.testá a poesía 

e nais que non teñes fillos 
e fillos que non tén pais ... " 
A que defende sen descanso G 

país que lle deu vida: "Queira o 
ceo que otro máis afortunado 
que eu poida describir. . . os cua
dros encantadores que por aquí 
se atopan. . . para que así ó me
nos en fama xa que non en pro
veito, gane e se vexa co .respe
to e admiración merecidas esta · 
infortunada Galicia''. · 

A que cansa no empeño e de
~espera do seu propio paixanax~ 

e detrás da poesía están a traxedia ·e a dozur.a 

cando percibe que a· súa teima 
non é comprendida: ... "ni por 
tres, ni por seis ni por nueve 
mil reales volveré a escribir na
da en nuestro dialecto (idioma), 
ni acaso tampoco a ocuparme de 
nada que a nuestro país concier
na". "mi resolución de no vol
ver a coger la pluma para nada 
que pertenezca a este país, ni me
nos escribir en gallego ... ". 

Esta é a Rosalía nosa. A que 
sinte, padece, ~desespera, denun-

cia, se enamora. Esta é a admira
ble, a que paga a pena Jer e escoi
tar. 

A· outra, a das escolas, a dos 
mestres rutinarios que repiten o 
que din os libros. . . esa ... nin é 
nosa nin é real, nin ten moito 
que dicirnos. Detrás de Rosalía 
está a poesía e detrás da poesía 
está algo máis que uns versos fei
ticeiros. Están a traxedia e a do
zura. A vida mesma. 

Xosé Lois 
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ARBALLO 

Louvanza · apaixoada de Rosalia 
... Logo do pasamento de 

Rosalía, os ·galegos de . Galicia;.os 
galegos das Américas, os galegos 
do mundo enteiro adoitaron cha
marlle "A Santiña". · 

Quizaves . fose porque soube
ron descubrir neta axeitadamente · 
conxuntadas as virtudes da ''mu
ller f6rte" de que fata o libro do 
Eclesiástico. Case Íódolos estu
diosos e amadores de Rosalía 
conclúen: . ¡ Rosalía é Galiciá! 
Sendo esto así, Rosalía · tamén é 
na febleza dun corpo magoado 
por mil doenzas e dun es_pí
rito atormentado por · mil angu
rias, a muller forte ... 

... O mandamento de Xesús 
enraizou, medrou e madu~ol1 nas 
momas entraft.as de Rosalía. Eta 
amou tanto Q próximo, identifi
couse tanto con el, que atinan· os 
que afirman que tódalas dores de 
Galicia son dores de Rosalía ... 

... Por se fose pouco amar 
ata estalarlle o corazón en bágoas, 
aínda soubo poñer por obra unha 
tras doutra e todas a un tempo as 
benaventlkanzas, meta sen fron
teiras de todo cristiano e todo 
home e muller de ben. 

Soubo ser pobre. Por non ter 
· non tivo nin primeiro apelido .. E 
· iso, tanto daquela corito agora, 

arrastra consigo a falta de moitas 
máis cousas, mesmo dun debido 
recoñecementó . social. ¿Non 
sería providencial a falta dun pai 
recoñecido para que todo _un . 
País poida · hoxe adoptala por fi- · 
lla? ·Por pobre en cartos e en es
pírito soubo abaixarse · ós po-. 
bres, levalos por compañeir9s de 
camiño, fata-la fata dos pobres, 
renunciar a línguas que como 
escritora de talante universal 
puidesen darl~e · máis sona. Por 
pobre sentíu. na súa propia carne 

.. o inmenso valdeiro que deixa o 

oco dun cravo arrincado do co
razón. 

Non foi violenta, anque com~ 
Xesús de Nazaret arremetese con
tra os hipócritas e aproveitados. 
Por non violenta, foi misericor
diosa · e só a capacidade de ,mise
ricordia dá a dimensión das al
mas nobles. A capacidade de ven
ganza. é a medida ·sen medida das 
almas entangarañadas ... 

. . . Percudou por tódolos 
recunchos a verdadeira paz qut( 
só pode ser froito maduro · dunha 
orde xusta na que se respete a 
dignidade de cada home e de 
cada muller .... 

· ~ .. Tivo fame e sede e debe
zos e degoiros e verdadel.ra ansie-· 
dade ·de xusticia para unha terra 
tan inxustamente maltratada. E 
os seus berros clamando xusticia 
axudáronlle a todo un pobo a to-:
mar conciencia da súa dignidad e, 
a recupera-la ilusión por vivir, a 

resistir frente ós xenocidas que 
repetidas veces tentaron matarlle . 
a · súa cultura, verdadeiro espí
rito dun pobo, e arrincarlle a 
súa lingua para deixalo ·eterna
mente privado da fata. 

E chorou. ,¡ Xa o · creo que 
chorou! Chorou ata presta-las· 
súas bágoas feitas palabra ós que 
xa tiñan seca a. fonte das bá
goas. 

· · E foi iimpa de corazón, por-
que só os liÍnpos de corazón po-. 
den ver cos ollos da alma como 
ven os.poetas. 

Poetas -tiveron que ser tamén, 
porque intuíron co corazón, os 
galegos que a rebautizaron co ga
rimoso e definitqrio alcume 1de 
"A Santiña". A nosa San tiña ... 
(Anacos dunha homilz'a na misa 
de Rosalz'a do san Froilán de 
Lugo). 

X.M. Carballo 
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. LENDO A ROSALIA 

Hai quince días nesta páxina deixabamos a 
Rosalía sendo coidada polos parentes dos seus país 
ata os 10-12 anos. Despois pasou a vivir coa súa nai 
Teresa. Viviron en Padrón e Santiago ata os 18 
anos cando se trasladou a Madrid. 

Ata este momento Rosalía estudiou algo, e, . 
algo tamén, entrou en contacto cunha mocidade 
entusiasta que por aqueles tempos empezaba a 
preocuparse seriamente polo futuro de Galicia co- . 
mo pobo diferente e cualificado. Anque Rosalía 
nunca estivo moi preocupada por aparecer e crear 
un nome público para si mesma .. 

En Madrid casou co escritor galego Manuel 
Murguía persoa que influíu poderosamente en Ro-
salía. Po~ unha banda, dado .o cargo público de ar- Doces galeguiños aires, hei de sospiror por ela. 
quiveiro no que traballaba, obligou a Rosalía a Fe- quitadoiriños de penas, Aínda penso, airiños, aires, 
correr moitos puntos de España, acentuando nela en.cantadores das augas, que dimpois que morta sea, 
a señardade pola Terra. Por outra banda, estivo µmantes das arboredas, e aló polo camposanto 
alentando constantemente .a Rosalía para que.ofre- música das verdes canas . · donde enterrada me teñan, 
cese por escrito a riqueza das súas vivencias e sen- do millo das nosas veigas, pasés na calada noite 

timentos. . · · alegres compañeiriños, ruxindo antre a folla seca, 
Rosalía escribíu obras en castelán; a máis coñe- run-run de tódalas festas, ou murmuxando medrosos 

cida é "En las orillas del Sar". Pero as obras que a levaime nas vosas alas antre as broncas calaveras ; 
fixeron merecente do nóme de "nai da galeguida- ~omo unha folliña seca. inda dimpois de mortiña, 
de" foron os libros en galego e en verso "Cantares Non permitás que aquí morro, airiños da miña terro, 
gallegos", 1863, e "Follas novas", 1881. airiños da miña te~, heivos de berrar:" ¡Airiños, 

Do primeiro recollemos tamén hoxe este anaco que aínda penso que de morta airiños, levaime a ela! ". 
do poema "Airiños, airiños, aires", que expresa ?Iª-
ravillosamente a intensidade coa que Rosalía vivía 
a ausencia da Terra: 

ROSALfA VISTA POR UN NENO 

VEN Df Rof<J l.l E. 
. or ff·oi 5,v E rv PE:_. 
R Ot-1 LLtASYMAS1 
OPore ootALoo 
IA rlf}NTA O.A lAt1'4. 

PRA AHABANA 

A miña poesía é dun señor 
que era moi pobre e debía 
a moita xente. Entón ven-

VEtJrtRONLLt oc.~t.~c . dérolle os bois, as vacas, o 

?A) L€ÍRA5"~utrirJAj pote do caldo, a manta da 
OhhÁ Rotvo ,s6.¡'0 cama, etc. , 1 

(DA RovPA VErr i DA o señor está chorondo por-

•MA~iA,fV 5t>fVl19~9 
Pt VtR ftJ(J>}t\E f-M~ 

· :eu tbV ~ tt·w.ir>o . 
1AAVE~ r>t: 6A~~. 

&A LkiA e.ft4~a~ 
· !A HA&ANAN~ ... 

, ' iAt>io.\1 AbioS,flfJJM 
ºº MFIU C~A?6t.t ! ... .. . . . . . .. . 

que se ten que ir para A 
-Habana, a buscar trabal/o. 
Di adeus a Galicia choron
do co seu pano bronco, di 
adeus á súa casa con pena 
e tristura. E así se marcha 
no barco paro A Habana. 

Elisa Rivas Matías N° 32 

5° A 
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o VASO DE VIWO A ¡V\IL 

\lE!>ET~SÍ 

Xabier Co.ido-Ubeda 

Aniniádevos ~ mandádenos os v~sos chistes e debuxos. 

Enviade • voea cartu a: 
Victorino PEREZ 
LAG.<;>A - A~~ín (Lug9) 

. .Cada ano o domingo despois de · Corpus, os alcaldes d~ antb!as sete ca
p1t&1S do Reipo de Galicia (Betanzos, Mondoñedo, Lugo; Ourense, Tui, Ponte
v~dra e Santiago) _pre~ntan na catedral de Lugo,_ no nome do Reino de Gali
c1a, u~8: oferta a Xesus Sacramentado. Como mo1tos lectores saben o escudo 
de Gal1c1a ~solle precisamente esa realidade: un cáliz cunha ·hostia rodeado 
de sete crucmas que representan ás antigas sete cidades do Reino de Galicia. 

N.R. 
Amigo de IRIMIA: erros no contido · da ofrenda. 
"D~vid consultou ·ós seus man- lComo se pode dicir que se fai 

do~ xefes e oflciais. De~ois d~o a unha ofrenda con amor cando se 
toaa a QSarnhléa de Isroef: · aproveita o d(a para estrenar uns 
_ -Se l)ós parece ben, e se o Se- novos uniformes innecesarios? lé 
n9r, ngso !)eµs,_ o aproba, irnos.con- iso amor ós que non teñen con que 
vidar os nosos irmans que quedaron se vestir? · 
no territorio de Isroel e ós sacerdo- lComo se lle pode pedir ó Se-
tes ~ levitfl§ nas súas cidades e ñor que a libertade e o amor sexan 
eixifios a que $e reúnan connosco. para a mocidade algo máis que con-
Lggo traeremos a arca do noso ceptos baleiros cando non'se permi- · 
Deus~ pQrque en vida de Saúl non a te asistir libremente á celebración 
cgrzs1#tam.o~, reservando case a totalidade dos es-

9 pobo cwrobou a idea e a co- canos para as autoridades e prohi-
munüUd,g d~~idiu poñela en prácti- bindo estar de pé noutras zonas do 
ca.~, (Crrmicas 13, 14) templo? 

lsto qu~ se fac(a moito antes· lComo· se pode afirmar que "a 
de Xesús Cristo non se ten en paz non se construe coa forza das 
cont~ nunha ofrenda cristiá come é armas" cando a ofrenda se celebra-ª que o p~$ªdo d(a 9 de Xuño se fi- ba rodeada de polic(a municipal 
xo a Xes1;1~ Sacramentado na cate- armada con pistolas e porras dentro 
dral cfo L49g

1 
Foi unha ofrenda na do templo? 

que o pgbo" e~tivo ausente. . De ·todo isto e outras causas 
E Lfflhª 9frenda inadecuadtt ós. poderíanse sacar moitas conclusións 

temp<i)~ qµ~ vivimos xa na forma de e facer mo:tos comentarios, pero 
pres~nta~~ gomo o~renda dun reino parécenos que o mellor e o máis 
mexi~t~nt~, e en nome dun pobo breve é o que fixo un crego andaluz 
quflt qªngo ?<Urdi'a a ofrenda era óa- motivado polas famosas procesións 
tó!lco perg que hoxe non se identi- daquela terra: "estas persoas teñen 
fioa necesariamente · con ningunha uri Deus moi fácil. Téñeno encerra-
reli.xión (o Estado .Español é acon- do todo o ano, sácano a pasear can-
fes1onal) , As autoridades que . fixe- ~o IJes conven, e vólveno encerrar. 
ro11 a ofre,nda non representan, pois, As1 ca_lquera ere en Deus lnon vos 
ós cnmtg~ galegas, senón a .t9do o. parece? · 
pof:>o gal@90 que non practica por "Escrito está: A miña casa será 
nª1ureza ningunha relix1ón. · casa de oración, pero vós convert(- · 

Pera ademáis de erros na forma dela en cova de bandidos." (Mateu 
temén queremos queixarnos de 21, 13) . · 

Fe Lombardia Mendez Joa1uin Carballiao Parra 
Gonzalo Fdez. R1uez. María CarbaWdo Pana 
I1nacio VWar Louro Manuel Vei&a Díaz 
Joacf Carloa Caatro Cal Jor1e Veloao Caro 
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· Bosalfa na lareira 
Cada pobo adoita ter unh~ figura excepcional 

que dá nome á súa literatura ou ó seu idioma. Se 

falamos do idioma de Moliére, ben sabemos que 

nos estamos a referir ó frances; e ó cas.telán se face

mos referencia á lingu(\ de Cervantes. 

Con todo, poucas persoas acadan un nivel tan 

popular coma a nosa Rosalía; a súa popularidad e 

non se restrinxe ós eruditos, senón que se extende 

a todo o pobo: desde rúas, hoteis e mesmo bares 

que levan o seu nome afa asociacións d~ todo tipo, 

a penas hai galega ou galego· que non teña unha cer

ta imaxe de Rosalía, e unaha imax~ emocional. 

Agora ben, Rosalía pode ser mito, tópico ou 

símbolo. 
Para algúns é un mito deses que an4an entres as 

nu~es, non moi preciso. Existe unha veneración 

por es.a muller, pero non se sabe ben por que. Con

verteuse nunha especie de "santa Rosalía" sen cha

ta. Non gañamos moito con venerar a Rosalía polo 

feito de que o seu nome soe, por ser unha "figura'~. 

Non hai que lle render culto ás persoas; Hai quen, .o. 
coñoce-la vida real da nosa póeta, leva unha certa 

decepción, porque non todo corresponde ó que ca

llara na imaxinación deles. 
Para outros é un ·tópico, é dicir, un lugar co~ 

tWún:. algo do que se fala por falar dicindo sempre o 

mesmo e o que todos din. "R.osalía, ah si, si, ¡ah, 

Rosalía!". Cando non a coñecen máis ca.potas can

cións de Amancio Prada~ que no están nada mal, ou 

sábense dela dous versiños para saír do apuro. 

Pois nin mito nin tópico. Mellor é que sexa un 
. . 

símbolo: unha especie de bandeira trala que hai 

que marchar. Con tódolos seus defectos e as súas 

crises (cumpriría coñecemos mellor a súa vida), 

pode. se-lo símbolo de rexurdimiento das nosas le

tras, da renacencia ·da galeguidade. 
Para iso, aí está a súa obra, que non debería 

faltar en ningunha lareira galega, en ningunha sala 

das nosas vivendas. Un pouco porque estea presen

te e un moito para que sexa lida e mesmo comenta
da en familia. ( Hai unha xeitosa edición da obra 

galega en "Edicións Xerais" e a revista "Encrucilla

da" acaba de 11~ adicar un m1mero ). 
Mario Cam beiro 

¡ATEN90N! 

OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 

SAIREMOS QUINCENALMENTE 
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Os pazos e mailos palacios 
Hai palabras en galego qu~ 

manteñen unha ·dobre forma~ a 
patrimonial ou popular, que é ª 
máis antiga, e outra culta, máis 
moderna. Tal sucede -xa o d~~
mos- cando nos doe moito algo 
e entón podemos dicir que te~o~ 
moita dor ou dolor, ou me§JllO 
que o amarelo é unha cor ou cg
lor. 

QU que aproveitan o temp.o. 
Cando sent.im:os falar dun pa

zo, inmediatamente nos suxire a 
ilnruu~ dunha construcción seño
rial galega. Do latín "palatium'~, 
PQI' perda do L intervocálico (en- . 
tre dúas vocais) saíu "paacio" e 
logg "pacio" ou "pazo", que as 
d(tl\3 formas están · presentes aín
da en apelidos é topónimos· ou 
nomes de lugar. Per9 tamén co
exi~te a forma ·culta · palacio. , 

"pazo de Mariñán" e do ''palacio 
do b'ispo", ¡que xa é falarr 

Como é o mesmo unha do
enza ca unha dolencia. Pero se
guiremos con este as:unto, que na · 
actual · sitUación lingüística . de 
Galicia, resulta algo. espiñento. 
¿Polas .silveiras? Non, senón pa
la situación do galego, veciño 
tanto do ·castelári · coma do por-
tugués. · O mesmo lle pasa á palabra 

saínte e saliente, que igual pode .. 
mos falar dos saíntes das ventás 
ca dos sobresalientes dos alm;n
_nos. que te.ñ~µ 'intelixencia, sorte, 

. ¿Tendistintosignificadocapazo? .. --~ coNSU\.TORio 
Ñon necesariamente, aírida que Rúa do vnar, 37.-39, 2-
na fala ·a xente prefira falar do · SANTIAótr · 

. . 

ANUNCIESE 
IRIMIA 

TI 
en 

- Chegamos onde mqjto~ , 
· non chegan: O CAM,P{) 

/ s , . d - a1mos ca a semana 
dende hai 3 anos 

C O NS U L TEN. 0 $: 

·C4nt4=t DO i=timEGO 

Haiv0s x~nte empeñada 
en levalo .. á Moncloa, 
e se é que chega aU 
¡armar ase unha boa! 

Queren levaJo a ela . 
en burro Qu en bicicleta 
porqu~ don Manuel acaba · 
seiqa en seis meses con ET A. 

A .televisión .do Estado 
· cravou coitefo na carne 

' da política histofia 
de Manuel Fraga Iribarne . 

. · Nisó" o señor Calviño 
· :. · fixo mal, dando ó olvido 

· que TV é do. Estado, 
· · .non .pertence a· un partido. 

· .· Os políticos xa andan 
· coas eleccións nerviosos; . 

mellor é que xoguen limpo 
·e _non fagan de raposos. · 

.Xa andamos remóendo · 
o noso voto Ós galegos. 
A ver se o f aceinos ben, 
desta vez 11?~ .somos cegos. 
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