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COMPOSTELA, capital de Galicia, ven de ser homenaxea
da polo Consello de Europa, con un recoñecimento que non 
se fixo con ningunha outra cidade desta pen i'nsula , . . lsto 
fá lanos daqueles séculas nos que Santiago era un dos cen 
tros cul tura is e sociais máis importante de Occidente. 
A F~STA DA PATRIA GALEGA volta a ser motivo de di
visión ou decatamento de actitudes. Mentras que os nacio
nalistas festexan en Santiago unha xornada de asentamento 
das nasas aspiracións, outros grupos falan dunha xornada 
"normal". 
VIAXE GALICIA- LORIENT ca gallo do Festival lnter
célt ico, ó precio de sete mil cincocentas pe~etas, inclu ída 
reserva de Camping, é case un agasallo nestes meses de 
verá'n. A sa ída é o 2 de agosto e o regreso o 16 do mesmo 
mes. Hai varias alternativas de aloxamento e para máis 
información podedes dirixirvos ós Ateneos de Marín 
(tf. 88 02 83), A Coruña (tf. 22 66 92), Ferrol (35 79 70) . 
A reserva de plazas é só ata o 25 de xullo. 
O XV FESTIVAL INTERCELTICO DE LORIENT (2-11 
de agosto) é un encontro de tódolos pobos cel tas: Breta
ña, o pa (s organizador deste Festival; Escocia, Irlanda;.•" 
Pa(s de Gales; Cornualles ... É unha semana de centos de 
act ividades culturais ca participación de máis de tres mil 
representa ntes das culturas celtas. Sen esquence-la paisa
xe e a fermosura desta cidade e rexión francesa. Repre
senta ndo Galicia actuarán entre outro~ Xorima Citania 
Mill adni rn. . ' ' 
ANTON DE SANTIAGO, un dos nasos meirandes músi-

~ cos, poderémolo escoitar o vlndelro día vlntenove pola 
segunda cadea de TV E no programa Música e Músicos. O 
barítono ga lega da ranos unha demostración do seu bo facer 

i1~fJ 
XAQUIN RUIZ JIMENEZ; o Dete.Cla'?~l 
quere que o Ano Internacional da Mocidade sexa algo máis 
que palabras, e ven de propoñer que os que teñen emprego, 
adiquen en dez por cento dos seus ingresos para unha ma
ior preparación da mocidade. 

AS OPOSICIONS son unha tortura para moita xente nes
ta tempada e sempre. Sobar de todo para os miles de licen
ciados que rematan os seus estudos. Quince mil destes li
cenciados van cada mes apuntarse ás ventanillas do paro en 
percura dun traballo. 

FEIRAS E FESTAS é o pan naso de cada día nesta época 
do ano. Co comenzo da Feira de Mostras do Ferrol (20 ó 31), 
teñen lugar a 11 Feira do Descubrimento en Baiona ( 19 ó 29), 
e a V 1 Mostra de 1 ndustria de A Ponte de Ourense (22 ó 28). 
Xa en agosto teñen lugar as feiras da Artesanía na Coruña 
(1-15) .e Viveiro (11 6 .18). Así como as Feiras do Libro 
de Pontevedra e a de Ribadeo, esta xa en setembro. . .. 
UN DICCIONARIO CASTELAN-GALEGO ven de . saír 
na Editorial Akal que desde Madrid pubrica moitas~usas 
de Galicia. Este libro é unha boa ferramenta para coñecer 
mellar o naso ·idioma, da man de Freixado Tabarés e Al
varez Carracedo. Fan un estudo moi amplo das verbas e 
dos seus usos nas distintas bisbarras. 

A LEI DE CONCENTRACION PARCELARIA xa está aí, 
cos seus defectos e lagoas; aporta á lexislación anterior un 
maior recoñecemento da comunidade de viciños e da súa 
responsabiliadade nesta aparcelación; tamén atísbase un 
respeto ó patrimonio arquitectónico do naso pooo moitas 
veces arrasado palas máquinas; e ás especies vexetais da no-
sa terra. n s cantigas 1 fri cas galegas. 

FELIPE GONZALEZ CAMBIA ÓS SEUS MINISTROS 

.. ' 

Na interpretación da crisis feita por SÍRO, Alfonso Guerra, por unha parte, e o ehfrentamento de Nicolás RedonciO' con 
•Miguel Boyer, influíron poderosamente n~ resultado da remodelación ministerial 

O NOVO GOBERNO 
O segundo gabinete socialista queda da seguinte maneira : 

Presidente: Felipe Gon zález 
Vicepresidente: Alfo nso G uerra 
Asuntos- Exteriores: Francisco Ferná nd ez Ord óñe z 
Defensa: N arcís Serra 
Interior: José Barrionuevo 
Economía e Facenda: Carlos Solch aga 
Traballo e· Seguridade Social: Joaq u ín Alm unia 
Presidencia: Javier Moscoso 
Industria e Enerxía: Joan Majó 
Educación e Ciencia: José María Maravall 
Administración Territorial: Félix Pons 

Cultura e portavoz do Goberno: Javier Solana 
Xusticia: Fernando Ledesma 
Sanidade e Consumo: Ernest Lluch 
Obras Públicas e Urbanismo: Javier Sáenz de Cosculluela 
Transportes, Turismo e Comunicacións: Abel Caballero 

"- Agricultura , Pesca e Alimentación: Carlos Romero 
Ca mbia de éarteira Carlos Solchaga e abandonan o Goberno 
cin co ministr os : Fernando Morán, Miguel Boyer, Julián 
Campo , Enrique Barón e Tomás de la Quadra. Incorpóranse 
Fran cisco Fernández Ordóñez , Abel Caballero Félix Pons 
Jo an Majó e Javier Sáen ?: de Cosculluela . ' ' 

Cll 

.-
e 
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COPLAS DE Ó PÉ DA ARTESA 

O pouco que Deus no"s dá 
cabe nunha man pechada; 
o pouco con Deus é moito, 
o moito sen Deus é nada. 

Os que esquencen a ternura 
cara á xente que os r.odea, 
esquencen o don máis grande 
que Deus sementou na terra. 

Como ovellas sen pastor 
sómo-la xente galega; 
e se non se fai dos pobres 
a Jgrexa non é lgrexa. 

Cinco bolos e dous peixes 
non fan un grande banquete; 
a forza do . compartir 
fai que o pouco a moitos chegue. 

Este mundo hai que cambia/o 
moito e ben e en poucos anos; 
amor sen cambio non vale, 
sen amor non vale o cambio. 

Somos un pobo.pequeno 
afeito a moitos aldraxes; 
connosco X esús camiña 
vai buscando liberdade. 

Galicia no corazón, 
Galicia como tarefa; 

· muller amasando o pan 
dos seus filliños na artesa. 

Como ovellas sen pastor 

sómo-la xente galega · 

Domingo 16 
do temp.o ordinario 

XESUS ATENDE ·ÓS APOSTOLOS l· A XENTE 

Cando volveron a reunirse con Xesús, os apóstolos contáronlle 
todo canto tixeran e ensinaran. El díxolles: 

- Vinde vós sos a un lugar arredado, e descansade un pouco. 
Pois eran moitos os que ían e viftan, e nin para comer a topaban 

tempo. . 
Fóronse sos na· barca a un lugar arredado. Pero, ó velos marchar, 

fóronos seguindo por terra desde tódalas vilas, e chegaro11 primeiro 
ca eles. Así, cando desembarcaron, atopouse cunha gran moitedu
me. E conmovido, pois· eran como ovellas sen pastor, púxose a predi-

. carlles ensinándolles mc;>itasí cousas. 
Como se facía tarde, acercáronselle os discípulos e dixéronlle: 
- O lugar está moi arredado, e. a bota xa moi avanzada; será 

mellor que os despidas, para que vaian ás aldeas e vilas veciftas, e mer
quen algo que comer . . 

Pero el respondeulles: 
- Dádelles vós de comer. 
Contestar.on: 
- ¿Iremos mercar dous centos denarios de pan para lles dar de 

comer? 
El preguntoulles: 
- ¿Canto pan tendes? 
Desp.ois de enterarse responderon: 
- Cinco bolos e mais dous peixes. 
-El mandounos sentar. en grupos na herba verde. E fóronse sentan-

do en grupos de cen ou cincuenta. El, collendo os cinco bolos e . 
mallos dous peixes, erguendo a vista ó ceo, bendiciunos, e partiu os 
bolos, e déullelos ós discípulos, para que os servisen; e repartiu tamén 
os dous peixes entre todos. 

Comeron todos ata se fartaren. Eran cinco mil homes. 
(Marcos 6, 3042) 

VINDE CONMIGO E DESCANSADE UNHA MIGUIÑA 

i Que gusto dá escoitar ·esta invitación de Xesús! Esta
mos no tempo das presas. Todos andamos a correr. Quere-
mos facer mil cousas a un tempo. . . · 

iAcougade un pouquiñol Nestes mesmos d(as algúns 
están disfrutando das vacacións: o tempo destinado para 
descansar. Outros non poden disfrutar delas; os do campo, 
por exemplo, non saben qué é eso de "tempo de vaca
cións''. 

Uns e outros deberían cavilar un pouco máis e ver de 
organiza-la vida sin tanto nerviosismo. Xa é vello aquelo de 
"non por moito correr se chega máis asiña"; e desde logo 
que, non por moito apurarse se ·vive meior. 

É verdade que quen esto escribe non ten que recolle
la herba seca nin segar, etc. Pero quén esto escribe é cons
ciente do mal organizada que ten a vida, do pouco tempo 
que adica a "perder" o tempo. 

Precisamente por eso agradezo tanto· a invitación que 
hoxe me fai Xesús: "Vinde conmigo . e descansade unha 
miguiña". Mirarei de escoitar.esta invitación que, de seguro, 
me vai reconfortar. Se tamén ti te sintes convidado, acepta 
a invitación. 
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"CllNTlllERIÑll " 
Tres anos aledand9 ·ós nenos 

O pasado 29 de Xtiño San Saturniño voltou ser o centro da música infantil galega coa final da 
terceira edición de "Cantaleriña ''. Un certamen dé canción galega infantil, que este ano ,quixo perder 
o carácter competitivo, e non declararon un ganador absoluto, senón só 10 finalistas que se reparti
ron o premio por _igual (50.000 pts. a cada un). As cancións destes 10 grupos sairán en disco como 
sairon xa as dos dous concursos anteriores, o do ano pasado presentouse precisamente na festa fi
nal deste ano. Prensa, radio e televisión, así como numeroso público, infantil, mozo e adulto disfru
taron ·coa fermosa festa, que este ano veuse máis animada ainda por un espléndido sol. IRIMIA non 

" podía faltar, e alí estivo tamén. 

Falamos con Miguel, do grupo Saraihas, organiza- tadora, hoxe mesmo, ó remate, escomenzou xa 
dor de Cantaleriña Cantaleriña - 86. E pensamos que sexa ainda me

llor que estes anos. A pesar das dificultades, que 
¿Estás satisfeito, Miguel, de como resultou a final non son poucas. 
de Cantaleriña? 

- Estou contento, porque este ano ata o tem-
o nos axudou; pero satisfeito ... Nunca está un 

l lalm nte satisfeito de como saen as cousas. 
mpr hai detalles que che resulta imposible atar. 

Eu digoche que pasei unha tarde delioioa neste par-
1 que maravilloso vendo e sentindo ós rapaces. 

- Quizaves o pasaches tí me.Uor ca mín. Os da 
organización non teñen a sorte de pod~r disfrutar 

Hoxe convenc~me unha vez máis .. por si non 
estaba ahondo- de que é moi importante o que hai 
en tomo a Cantaleriña. E danos gozo o ver que son 
moitos -cada vez máis- os que o están descubriP.do. 
Estamos creando futuro. 

Especialmente económicas ¿non? 
:_ Bueno, ahí están as contas, · máis de medio 

millón de deficit ... 

A _Xunta non se arruina con vos ¿eh? 
- Ja, ja., nin con vos tampouco. Prefire gastar 

os cartos noutras iniciativas, pará ás que si hai mi
llóns como ti sabes. Pero, como vós decides ... irnos 
indo. Ternos ós nenos da nosa parte, e eles son o 
futuro. 

Falarlamos ainda de moitas máis cousas, dos nenas 
precisamente, pero o espacio no.r¡. da para máis. 
Seguiremos outra volta. Gracias, Miguel. E que 
Cantaleriña e Saraihas acaden o ·espacio que lles 

Éche boa verdade, Miguel. Eu tiven esta tarde @§g corresponde. 
mesma sensación. Aqul estase xogando algo. Va~ 
a outros festivales e non tes esa sensación. 

Nós non quixéraroos poñemos como exem
plo de nada, pero sí eremos que con este certame 
estamos ofre~endo unha posibilidade de crear po
bo, de facer que Galicia medre ... 

Desde logo que merecedes un monumento. 
- Tí ben sabes que os monumentos son para 

despois de mortos. 

Si, e isto ten ainda corda para rato ¿non? 
- Desde lo o, como ben dicía Xulia, a resen- Aspecto da xente nos xardíns do pazo de San· Saturniño 
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O grilo quer ser bispo ·. 
·' ·-ª mmoquina tren, 

o cara~oi carteiro · 
e a folliña papel. 

O grilo quer ser bispo 
a gaivota avión, 
o peto carpinteiro 
e o burro camión. 

Grupo: Nabarquela (de Santiago) 
Canción: «0 GRILO QUERE SER BISPO» 

Sei dun castelo encantado 
alén do ceo e do mar, 
ateigado sempre de ledicia 
onde tristura non hai. 

Para entrar neste castelo 
non hai gran co"?-plicación, 
o camiño é a fantasía 
e a cho111:~ a imaxinación. 

Grupo: Colexio Sábjurjo de Carricarte (A Coruña) 
Canción: «0 MEU REINO» 

Amigos: 
Nesta taroe irnos sentir presente o poroir. Cando se

mentamos, sin nos decatar, vemos cómo agroma o grao 
que botamós na terra. Cantaleriña é a semente que, man
samente, caerá hoxe sobre toda Galicia.Pousarose no co
razón de moitos galegos e sobre todo no corazón e no 
sentimento. dos nosos nenas. ¡Que bonito é sementar 
cantando! ¡Que gusto da sementar cancións! 

Estamos fondamente convencidos que Cantaleriña 
é semente de galeguidade: amor á Terra, ap~cio das no
sas cousas, vivencia do peculiar e propio ... E a semente 
caída na mellor das terras: na terra do porvir, na terra 
mol dos nenos. Terra virxe. ¡Que ben prende! Xa veredes 
cómo os frutos han de ser abondosos. Cantaleriña ése
mente ql,le consigue nacer sin forzar nada. Non se impón. 
Da frutos cantando. Acouga leda no recuncho do corazón. 
Os organizadores e tódolos que estamos aquí esta tarde 
agrodecemos.ós creadores das cantaleriñas que irnos escoi
tar e a quen fixéstedes posible os demais festivales de 
Cantaleriña Sabedes que coa vosa colaboración estades 
facendo que Galicia siga viva. Todos sentimos no máis 
fondo de nós que "mentras canten os meniños, Galicici 
será inmorrente". SARAIBAS 

San Sadurniño, 29 de xuño 

"Saraibas" acompañou instrumentalmente a 
w1 grupo de San Saturniño. 

Saiu o sol poki mañán, 
saiu o sol con cara de can. 

1 
Aló palas doce 
púxose np medio 
e díxolle a todos: 
-eu mando no ceo. 

Chegóu a tardiña 

e deitouse no mar 
e veu as estrelas 
no ceo brillar. 

Grupo: Amencer (San. Sadurniño) 
úmción: ccO SOL ABUSON» 

INGRESOS 

grupo de acordeóns do colexio 
rrancisco Xavier de C'nmpoc:tela 

e o grupo actuando. 

ASCONTASCLARAS 

Edicións do Castro e Sargadelos . . .... .. ... . .......... . 
Edicións Xerais -1983- .. . .. . .. ... " . . ... . . ... .. . . . . . . 
Edicións Xerais -1985- ... . .......... . . . .. . ..... . . . : . 
Axuntamento de San Sadumiño -1983- . .. . , .. . ... . ... . . 
Axuntamento de San Sadurniño -1984- ......... . . . .. . . . 
Axuntamento de San Sadumiño -1985- . . . ... .. ........ . 
Donativo do público asistente á final -1983- .. . .... ..... . . 
J?ona~vo do pú~lico asistente á final -1984- ... .. . ... . .. . . 
Donaovos an6nímos . . . .. .... . .. . ... .. . . .. ... . ..... . 
Venta de bebidas ... ....... . . . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . 
Hoyalthis do primeiro disco . .. . . .. . . . . .. ..... .. . . .. . . 

· Fundación Barrié de la Maza -1984-·- . . . . ....... .. . .. . . . . 
rundación Barrié de la Maza -1985- . . . ... . . . .... . ... , . . 
Diputación da Coruña -1983- .. .. . .. . .. .. .. ... . . .... . . 
Diputació.n _da Coruña -1985- ... . . . ... .... . . . . . . ... .. . 
Ca.1xa Galici.a -1984- . .. . .... ... . . .......... . . . ..... . 
Caixa Galicia -1985- .. . . ... . ... .. . . ................ . 
Caixa Rural Ourense -1984- .. . .. . .... : . .... . . . ...... . 
Caixa Rural Ourense -1985- .......... .. .. . ... . ...... . 
Consellería de Cultura -1983 - . .... ... . . .. . ... .. .. . .. . . 
Dirt:cción X.era! de Cultura -1984- .... .... . .. . ... . . ... . 
Dirección Xeral de Cultura -1985- .... . . .. . .. . . . . .. ... . 
Banco Pastor . ........ .. ..... ..... ... . .... . . : .. . . , 
DipuraciC:m de Lugo .. .. ... . ......... ,. ... ..... ..... . 
A': un tamento de Ourensc .. ............. . ........... . 
A 'Cuntamento de Lugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Axuntamento de Irixo (Ourensc), de Mocche, Cerdido 
~arón, Fene, As Pontes, Ordes (a 5.000 pts.) ..... . .... . . . 

TOTAL INGRESOS 
GASTOS 

Prc·rnios -dos tres anos- . . .. . .. . .......... .. ....... . 
Comidas campestres ............................... . 
Tr i pticos-carteis-propaganda-fotos .................... . 
8andexas recordo 198 3 - Platos Sargadelos 1984 . ....... . 
Donaovo a DYA -1984- .. . ........ . ... . . ........ .. . . 
"onorización dos 12 fes tivales . .. .................... . 
Castos de grabacións dos discos: viaxcs dos grupos a 
Vigo , presenrac1ón do disco de 1983 . . . . · 
l >rganizac1ón dos 12 festivales desde 1983 : viaxcs, 
rd ffo nos. marri ales . sellos. cintas. video , locales. etc .. 

fO 1 AL GASTOS 

55 .000 
25 .000 
15 .000 
34.5 20 

100.000 
150.000 

73.000 
33 .495 

8.500 
6.545 
3.400 

100.000 
100.000 
250.000 
200.000 
200.000 

30.000 
50.000 
75 .000 

200.000 
90.000 

100.000 
40.000 
25.000 
25 .000 
10.000 

35 .000 

2.044.460 

.670.000 
140.000 
130.000 

76.800 
25.000 

190.000 

170.000 

160.000 

-2.561.800. 
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- A práctica continuada do DEPORTE danos 
beneficios como: 
* favorece-lo fortalecemento .do organismo, facen

doo máis resistente ás enfermedades e ó cansan
cio que nos produce o traballo. 

* aumenta-lanosa capacidade respiratoria. 
* favorece-lo desenrolo harmónico dos músculos e 

do esquelete. 
* aumenta-la capacidade de coodina-los movimen

tos. 
- O deporte ax u da á prevención de enf ermidades 

como: a obesidade·, alteracións do •corazón e 
dos vasos sanguíneos, estreñimentos, alteracións 
pulmonares, etc. 
- Se non eres agora practicante habitual do depor-

te, antes de poñerte a facelo debes pasar unha 
revisión médica, para prever posibles problemas, 
sobretodo a nivel cardiaco, que poden aparecer 6 
~omete-lo ,corpo a un esforzo extra. Cómpre iniciar
se no deporte pouco a pouco, para ir habituando o 
corpo: non facelo de golpe. 
- Antes de escomenzar calquera práctica deporti-

va, debe haber unha fase na que preparémo-los 
músculos e as diferentes part~s do organismo que 
van intervir nesa actividade. Chámase a fase de 
"quentamento". 

S A Ú D·E'· 

- E atención agora ós CONDUCTORES. De nin-
guilha maneira poden tomar os. seguintes me

dicamentos, que supoñen unha amenaza para a 
conducción: ' · 
* Somníferos e tranquilizantes; moitos deles teñen 

unha acción prolongada, e aínda que se tomen 
pola noite, poden afectar ó conductor á mañán se
guinte. 
* Medicamentos que conteñen diezepam ("Va

lium", "Diezepam", etc.), pois é un tranquili
zante que pode adormecer ó conductor. 
·* Medicamentos contra o mareo e contra as 'aler

xias, especialmente os antihistamínicos. 
* Medicamentos contra a epilepsia. 
·* Algúns medicamentos para os problemas de ten

sión arterial. 
* Analxésicos, ou medicamentos contra a dor. 

Polo tanto, se toma algúns dos medicamentos 
aquí sinalados non debe conduéir, pois aumenta o 
risco de sufrir un accidente, polo menos o doble. E 
de tódolos xeitos, disminue a capacidade de aten
ción ou reacción. 

Pauliño 
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NAeiO»Ahimf}~~i~ -
· 1 ~ Non -é igual o nacionalismo dun pobo 

dominado que o nacionalismo do pobo . 
que domina.· 

2. O nacionalismo di ·, pobo e da cUltura 
dominadora é o nacionalismo imperia
lista, avasallador, agresivo: · non é 
humano. 

3. O nacionalismo do pobo dominado é un 
nacionalismo que cura porque é a 
vontade de salvar a propia ·maneira de 
ser, para dala ós outros. 

4 .. Porque o noso Deus é un Deus de vida e 
non de ·morte, o nacionalismo dos 
cristiáns ten que ser un alento que dea 
vida 6 pobo eilcollido, inseguro, 
esgarriado; 

5. O nacionalismo do cristián ~en que ser 
un nacionalismo de amor e non de 
odio, de apostar pola vida e .non pola 
morte. Ten que ser un nacionalismo 
ptofundamente ecoloxista. 

6. O nacionalismo do cristián ten que ser 
un nacionalismo que busque respetar ás 

: persoas non esmagalas. As persoas son 

('.($TQ.A.l) . . . 

\~;~y. J J 
. ~ ~N 

~LOG~'<r 
dalgunha maneira un absoluto para os · 
cristiáns. Ten que ser un nacionalismo 
persoalista. 

7. O nacionalismo do cristián ten que ser 
un nacionalismo realista, comunitarió, e 
non individualista. Un individuo non é 
persoa se non se enraíza e medra con 
un pobo. Ten que ser un nacionalismo 
patriótico. 

~-"O nacionalismo do cristián ten que ser1 

un nacionalismo · aberto ás outras 
cwturas e· ás. outras patrias. Un nacio
nalismo universalista. 

9. O nacionalismo do cristián ten que ser 
v~ente e comprometido. Que busque a 
paz pero que non escape da loita· e do 
conflicto. Non vale. neutralidade cando 
un forte aso baila 6 pequeno. Un 
nacionalismo qu~ loita pola afirmación 
e a reconciliación. 

1 O. O nacionalismo do cristián non pode ser 
só culturalista, folclórico ou sen timen
tal. Precisa compromiso con tüda a 
realidade do pobo. Ten que ser tamén 
un nacionalismo político. 

Xoaé A. Mlguélez 

COMENTARIO 
A legalidade, que parece xusta, dos for- 1 • 

tes, impide que a igualdade e a xusticia ..,.. __ _ 
medre. Por iso en Galicia aínda se quei- , 
xan de que o castelán é perseguido. ' 
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Santiago 
Santiago, filio de Zebedeu, foi un home: 

- apaixoado deica o fanatismo 

; .- . 

o aposto/o 

- ambicioso deica apetecer para si mesmo un dos postas primef.ros no Reino dos Ceas 

-violento deica desexar que caíra lume ·do ceo e acabara coa aldea de Samaría. . 

E desta medeira fixo Deus un home Scmto. 

O Señor Xesús, coñecíao ben, e púxolle por alcume "filio do trono". E e'lixiuno para ser un dos "doce 

apóstolos", e facer del un testemuño, un enviado, 

Esto é: 

*un home capaz de obedecer a DeWJ denantes que ás persoas. 

*capaz de predica-lo Evanxelio en t(Jclalas partes, deica o Finis Terrae. 

* valente para deixarse matar e sofrlr o martirio pola Verdade, Amistade e Amor. 

* u_n mensaxeiro humilde e consciente (}.a súa responsabilidade:. 

No ano 44 da era cristián, a autoridade do BflU país mándao matar cortándolle a cabeza. ¿Por que? Porque a 

súa maneira de falar e actuar perxudicáballe. Conyjrtiuse así en se ~lo primeiro dos Apóstolos que seguiu o seu 

Señor no martirio, na súa propia terra, e a mans dos a@us paisanos . . 
Pero o seu sangue, a causa pola que morreu, fior~ceu e dou froito na súa terra, e noutras partes do mundo. 

Dende hai varios séculos, Santiago é o Patrón de E§paña. Para nós os galegos, que lle chamamos familiarmente 

"O Apóstolo", é tamén o Patrón de Galicia. 

Vicente Cerdeiriña 

Párroco de Poio 

Pontevedra 

.CREDITOS 
. . - - - ---· 

PARA CRECER 
Caixa Galicia ere no futuro 

3.000 mit1óns de pesetas ó 12°/o e a longo prazo 
para as grandes, medianas, pequenas 

industrias e empresas de Galicia, así como para. 
profesionais libarais 

CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL 

En CAIXA GALICIA sabemos 
que da f~novació~ e moderniza
ción do.§ nosos sectores produc
tivos dep~pde o éxito da nosa 
integragiim na CEE. 

Para fay9¡ecer o 4~senrolo . 
da industrj¡if o comercio, agri
cultura e p§~ca da nR'!l Comuni
dade; CAI~A GALICIA ofrece 
solucións cgncretas p~ra novas 
inversións. 

OS CREDITOS DE 
REGULACION ESPECIAL fáci
les de conseguir e amortizar. 

Achéguese e presente o seu 
proxecto en calquera das nasas 
267 oficinas. 

Estudiaremos a solución 
mellar para vostede . 

• © 

Créditos para todos e para todo. 

., 
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-~duca-r na p~tria 
* Cando un home desfila, fusil ó lombo, e saú

da enérxicamente a outro holl).e que ten ·o 
peito cheo de medallas e despois dá berros· 
en defensa da "patria", eu sin to vergoña de 
que entre os homes aínda se lle. siga ren
dindo culto á brutalidade. Renuncio a cal
quera empresa humana que queira facer me
dra-lo seu poder a forza de metralletas ou 
misiles. Nada quero saber da "patria'' dos 
militares. De honrar unha bandeira que sobe 
ó alto apoiándose na vida de moitos homes. 
A "patria" dos militares non é a miña patria. 

* Cando un home agacha o seu ser; oculta a ori
xe, a casa, a xente que lle axudou a facerse . 
tal; disimula a fala propia; valora exclusiva
mente o alleo e desconsidera o propio; imi
ta os costumes doutros para facerse valer; 
vende o seu sentir para poder sobir uns pa
sos máis na esc3.1.a. . . ne~te home non queda 
lugar para falar de patria. A "patria" dos 
humillados, dos simuladores, dos renegados, 
non é a miña patria. 

* Cando un home non fála máis ca do seu; can-· 
do bota o día considerando os mérit~s pro
pios e ignora o bo facer do veciño ; cando 
non sabe admirarse do que outros teñen; 
cando para afirma-lo seu ten que nega-lo 
alleo; cando considera extraños ós que viñe
ron de fóra a gaña-lo pan; cando non dá re
coñecido os defectos propios. . . con este 
home non hai posibilidade de f al<tr de patria. 

Non é doado educará xente na patria 

Este non é o rneu nacionalismo 

A "patria" dos engreído~, dos sectarios, dos 
. racistas non é a miña patria. 

A miña patria non medra no patio de los cuarteles, 
nin na casa dos prepotentes, ni na mesa dos que se 
avergoñan de si mesmos. Solece no corazón dos 
que aínda sendo humildes saben sentirse dignos, 
fan vale-lo propio e saben admira-lo doutros. 
A Patria Galega qu.e medra no meu corazón non 
blasfema de España pero tampouco se anula diante 
dela. A Galicia que levo de:11.tro non quere ser cria
da de cociña. Reclama un lugar na mesa da festa en 
pé de igualdade coa irmandade dos pobos qu~ en
chen a casa. 
Non é doado educar á xente na patria porque non 
se atopa nas marchas, nin nas procesións, nin na de
fensa irracional das colores da selección. A patria 
non ten forma de balón nin de camiseta. Arrinca 
do respeto mutuo e da propia dignidade. Dese~ 
doÚs proxenitores nace a patria. O resto é un ''pa
trioterismo" que xa ten cobrado ó longo da histo
ria unha arrepiante _factura de vidas humanas. 
Destruiamos as fronteiras, molestémonos en enten
der ós que non son coma nós e fagamos medra-la 
solidariedade. 

Xoxé Lois 
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• A historia dunha meiga 

O longo duns cantos capítulos irnos tentar de 
recoller, dun xeito máis ou menos novelado, unha 
boa parte das lendas e tradicións que sobre melgas 
se contaban ata hai algúns anos tras das lareiras des-
ta Terra nosa. Non é preciso que creades todo can- • 
to se dirá 6 pé da letra. 

CAPITULO l.- APARICION MISTERIOSA DUN. 
HA LIBRETIÑA MANUSCRITA 

Resulta que levaba eu como cousa de catro días 
ensumido en min, caviloso e desmedrado. Trasgola~ 
ha e non comía. Nunca tal me pasara nin pensei 
que me pasase. Todos mo notaban, anque ninguén 
me preguntaba nada. Foi o Ambrosio, un vello moi 
velliño, dos. máis vellos do lugar, o único que ousou 
facer referencia ó meu estado. 

- Non teño dereito nin quero meterme na túa 
vida se ti non queres, pero a ti dun tempo .ª esta 
banda pásache algo. Axudaríache contarllo a 
algufu . . . 

Infundía confianza o Ambrosio e eu estaba ne
c itando desbaf ar ~on quen fose, por iso non rece
lei abrirme a el. 
' - É que non sei como nin como non, apareceu 
estroutro día derriba da mifla niesifla de noite unha 
libretifla manuscrita, cunha nota do mesmo puflo e 
letra redactada nestes términos: ''Agradeceríache 
que pasases estes renglóns a limpo e que os espalla- . 
ses para escarmento de outros". Cando me erguín 
pola maflá estaba alí a libretifla. F ora unha noite 
de trebón na que eu non deixara de dar voltas na 
cama. 

- ¿Tiñan firma os apuntes e a nota? · Seguí u 
inquirindo o Ambrosio. 

- Tifian . respostei-. Firmaba un tal Agustín, 
afiador de Verín. Cada folla da libretiña vifía rubri
cada. 

Ficou un gran pedazo matinando o bon do Am~ 
brosio, e logo dixo triunfante . . 

- ¡ Xa está! Ese tal Agustín tén vido moito por 
aquí ·e.ando ti eras pequeno. Quedábase sempre na 
túa casa. Era coma da familia. ¿Non. lembras? 

- Pouco máis fago ca· acordarme del. ... É cer
to que durmía no celeiro sobre un colmo de palla 
que el mesmo arrincaba do palleiro ó chegar. Pag~
ba a pusada relatándonos novas ~o que acontec1a 
polo mundo. Era un gran conversador. 

, - Pois era ese. . 

Xa tiña parte .da resposta que eu andaba bus~ · 
cando desde había catro días, mais non era aínda 
toda .a resposta. " . 

- Pero é que a libreti.fta foi remitida desde o 
outro mundo, ¿por que me escolleu a min?. 

··Enguáouse de hombreiros o vello mentres pro
seguía o seu incerto c.amiñar .e. s~n vira-la cabeza 
re~pon.deu: . · · '. ·. . .. · .·· . "· ,. 

. =- ¡AP.! Misterios· da inte~r~la?iqn entr~ o ma1s 
aló e o máis acó .. F~i o qu'e e~~· pi~e. · Co1ne, bebe, 
vive, vol~~ a ser ti mesnio e fala :desto· º.,me~qs po
sible, Qarda· o anonima~o· por se : retornásemoF i:t 

teinpf>i da Inquisición.· '. .. .. : ·'. . : .. ·.. ... . . 
·_ ¿Ti eres que ~e podP.ría. volver a·. te:tnp·qs da 

lnqqi~fojón~ Ambrosio? .. . · · . . . . . . 
Xq. lonxe· de min. e sempre sen vira-la éapeza, 

re~poncleume: 
~ ¿ Quen sabe? ¿Ti non escoitaches falar das 

"escucha.s telefónicas"? 
X. M. Carballo 
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O irmán oprimido polo irmán 
Inda non o esquencín. Foi nos derradeiros días 

de Xullo 1975, _e dende aquela algo hai en min que 
me impulsa a escribir. A compartir. convosco os 
meus sentimentos riaquela viaxe. 

Eu daba por rematado un ano de estudiante en. 
París. Pensei na volta. Pedín información do servi
cio de autobuses directos París-Santiago. Foime da
da por teléfono e na nosa lingua. Un orensán ledo 
de podela falar unha tarde dominguera. Aquelo 
agradoume a min tamén, atopar Galicia en París. 

Non me foi tan grato atopala tamén nos días 
seguintes na Porte de Charenton, e na súa faceta 
máis triste de su bdesenrolo. 

Fun saca-lo billete. Non me parecía estar en 
París, atopei a pobreza no progreso: asen tos sin 
numerar. . . sin consigna para deixa-las maletas; 
sen seguridades das condicións da.viaxe: 

· ¿Onde irnos xantar? 
- En restaurantes que coñecen os conductores. 
¿Canto tempo? 
- Halle de chegar ben . . . 
¿A que hora se c.hega a Santiago? 
- Eso depende ... 
¿A que hora sairemos de París? 
- Vostede veña a eso das sete ... 
Teño maletas moi pesadas, ¿ vostedes ocú

panse ... ? 

- V ostede tráiaas e ·xa haberá alguén que lle 
·poda axudar ... 

¿Cabe un diálogo ~áis galego na mesma capi
tal de Francia? 

Dous días despois, a eso das sete, un taxi pa
risino deixábame na porta do recinto. Pechado to
do. Na rúa hai xente á que folga preguntarlle pola 
súa orixe: galegos e portugu·eses. 

Pouquiño a pouco irnos aumentando en núme
ro. Ninguén sabía onde nos tiñamos que situar para 
ir gardando o noso sitio. 

Pouco antes das 8 abriron as oficinas. Os que 
deixarámo-las maletas na véspera fómonos axudan
do uns ós outros a poñelas fóra, ignorando onde si
tualas, dado que había cinco ou seis autobuses sen 
a menor indicación. 

Ás oito empezan a chega-los chóferes: ¿france
ses? ... ¿portugueses? ... ¿galegos? ... Si, un gale
go, ben o coñezo. Naquel intre comencei a chorar 
por dentro. Un paisano, un de nós, pero SEÑOR 
dos seus ~scravos ... Berros, ordes de arriba abaixo. 

Eu, unha estudiante camuflada de traballadora 
emigrante, coma todos. Tiña a impresión de que se 
falaba castelán e confesaba que o peso das maletas 
era dos libros, cambiar'ían as cousas, pero non qui
xen. Calei, escoitei as "floridas verbas" con que se 
me recriminaba o exceso de peso ... e debía eu er
guelas enriba do coche ... 

Con máis de media hora de retraso saímos de 
París ( ¡incrible a nivel europeo! ... ). 

Inútil engadir que seguimos en réxime de ex
plotación: Paradas a capricho sen ter en conta para 
ós viaxeiros. "Baixen a xantar media hora", o con
ductor tarda unha e media ... "Baixen a mexar ó 
monte" ... A xent~ cala sumisa. Algunha xa acos
tumada a estas viaxes anuais dime:" ¡Este conduc
tor é así, cando veñen os franceses son moito máis 
an\ibles, puntuais, respetuosas ... este é malo" .. . 
Outra portuguesa dime que hai que ter paciencia .. . 

Eu seguía triste por dentro a pesares da ledicia 
de achegarme á terra. Na parada de Ourense, vendo 
que se prolongaba, pregunteille canto tempo tarda
ríamos en chegar a Santiago, "¡Cinco horas"! con
testoume como se eu non soubese o,s quilómetros 
que nos separaban. Inda nos fixo parar no camiño 
para xantar fóra do previsto e retrasando inutil
mente . a íJ ;egada dende as dúas ata as tres, e 
aumentando o custe da viaxe. 

Deixo ó lector as conclusións, soamente uns 
interrogantes: · 

¿Por que ternos que emigrar? 
¿Por que ternos que -deixarnos asoballar no ex

tranxeiro? 
¿Por que nós mesmos asoballamos a un irmán 

que saíu dos nosos e ten necesidade de nós? .. . 
TEN ALGO QUE DICIR A FE OU T AMEN DE
NUNCI AR ISTO É FACER POLITICA? 

Engracia Vidal 
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-------------~ r4L4 e c.im¡n·o 
Xosé Chao Rego 

¿ Que dirección tomar ? • 
Espifiento asunto este das 

terminacións ou sufixos de certas 
palabras (-ancia, -encia, -cia, -cio) 
xa que, procedentes do latín, en 
galego unhas veces cadran co por
tugués e outras co castelán. Pero 
non debemos apuramos a dicir 
que son castelanismos ou· lusis
mos (portuguesismos), porque o 
galego tamén ten solucións de 
seu. 

En xeral, as palabras cultas 
que, como ·sabemos, entraron 
máis recentemente na nosa lin
gua, teften a mesma termin~ción 

(ou sufixornos tres idiomas (ga
lego, portugués, castelán). Así, 
por exemplo,. da palabra latina 
"directione(m)" sae nestras tres 
linguas dirección. 

Agora ben, hai xente · que, 
por lle fuxiren á semellanza co 
castelán, (e como no portugués 
é igualifio) inventan unha nova 
palabra que non corresponde a 
ningún dos idiomas: "direczón,,. 
Mesmo hai algún. diccionario que 
escribe esta extrafta solución e 
outras equivalentes. 

lsto quere di~ir que nos ato-· 

. . . . , 
lJ\J PAPA FALA DO AMOR A PATRIA 

· ''A veces atopamos cidadáns case prisioneiros do 
temor de ser particularmente devotos á Patria. Coma 
se amar á propia terra tivese que significar necesaria
mente desprecio pola terrados outros. Coma se a na
tural arela de ver á Patria fermosa e próspera no inte
rior e estimada e respetada no exterior, tivese que sig. 
nificar necesariamente enemistade ou aversión contra 
ós outros pobos. 

Hainos que incluso evitan pronunciar o nome de 
Patria e se esforzan por sustitu(lo. con outros nomes 
que eles coidan máis apropiados · ó noso tempo. 

Pero este amor rehaixado á Patria que é a familia 
máis amplia que Deus nos deu,. é unha manifestación 
importante da desorientación dos espíritos". 

Papa Pío XII. Discurso do 23 de marzo de 1957 

¡ATENCION! 

OS MESES DE AGOSTO. E SETEMBRO 

SAIREMOS QUINCENALMENTE 

POLO CAMBIO DA IMPRENTA 

parnos ant~ unha .cuestión con
flictiva entre partidarios de so
lucións d.iversas. ¿Como. dicin, 
"doenya", seguindo a forma por
tuguesa ou "dolencia", segundo 
a castelá? Poftemos este exemplo 
porque no galego .caben as dúas: 
doenza (lixeiramente distinta da 
portuguesa) e dolencia, cultismo 
que cadra co castelán. Sen entrar
mos no conflicto · di.rectamente, 
seguiremos con este asunto . 

CONSULTORIO 
R'1a do Vilar, 37-.39, 2-

SANTIAGO 

C4nt4=t i>O i=timEGO 
O grupo cantor "Saraibas" 
anda dici'ndolle á xente 
que mentres os nenos canten 

· Galicia será inmorrente. 

Inventaron un concursó 
pra promove-la canción, 
que o vintenove d~ xuño 
viu a terceira edición. 

Foivos en San Sadurniño, 
de Ferrol xa moi cerquiña: 
dez grupos de nenos foron 
á festa "Cantareliña". 

Hai dous discos e folletos 
das cantigas, e ·o que amola 
é que tan bo material 
non chegue axiña á escola. 

A esa Consellería 
de Educación, que é da Xunta 
desde aqui ouso facerlle 
esta humi)de pregunta: 

¿Por que a tódalas escol:1 , 
que na nosa terra hai 
este material valioso 
gratis axiña non vai? 
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