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1 m.oa facendo memo:r::la: 

r ecobrando o ser ¡alego 
que esquecimos. 

i mos sementando patlla: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

· 1 moa facendo outra b.iato:r::la. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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¡GRACIAS SOBRADO! 

M.SZif* exrosicreJt l'llll1'eJti. · Tras catro anos de tra
ballo semana a semana, de 
maneira ininterrumpida no 
Mosteiro de Sobrado dos 
Monxes, cambeamos de 
imprenta. S6 cambeamos, 
que.non nos in:ios. 

~ 

. MOEXMU UNHA MOSTRA PARA ATERRA CHA DE LUGO 
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O primeiro que cóm
pre dicir é_ que nin nos 
botan os monxes por ma
los, nin nos irnos nós dalí 
porque os malos sexan 
eles. Simplemente ocurre 
que os monxes ~on poden 
seguir facendo a nosa re
vista porque non teñen 
persoal apropiado neste 
momento para face-lo tra
ballo; e cómpre dicir que 
IRIMIA dá agora moito 
traballo, e esixe unha· gran
de dedicación semana a 
semana, sen interrupción. 
Anque tpmén é ben certo 
que os monxes recibiron 
as súas presións de xente 
que non lle quere ben á 
revista, e sobretodo 6 que 
ela representa, para que 
deixaran de traballar con 
nós. Presións 'que tiveron 
que soportar case dende Q,. 

comenzo, desde arriba e 
desde abaixo, pero ás que 
non cederon co auténtico 
espirito da libertade dos 
fülos de .Deus. 

Vaia para o seu prior, 
o P. Salvador, e os mon-

• 
xes que tra ballaron na im -

( segue na páx. 2 ) 
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( ven da portada ) 
prent?J 6 longo destes anos (Pablo, Iñaki, Juan, hai romaxe como ela ... ". A capela do santo, a 
Raúl, e moitos máis), que estiveron co~ nós dende fonte, as carballeiras, e tamén o castro ... , son a 
0 nacemen to de IRIMI~, e que compartiron con mellor invitación para ir alá . de arribada: a unha 

Pal·sax·e &-ermosa entre Ponteceso e Laxe. nós penas, alegrlas e dificultades, o noso agrade- 1
' 

cemento máis cordial. E vaia tamén ese agradece- O BERRO SECO, o nom.e dun dos discos de Milla
mento a toda a comunidade, que souperon acoller- doiro, ten a súa orixe na festa de San Fins. Alí 

houbo un crego, don Saturnino Cuiñas, que desde 
nos e comprende-lo ideal que nos . move_, soupe- sempre fixo festa galega, sen esquence-la nosa lin-
ron coma nós comprometerse na liberación de gua ... ·Era unha festa de toda a parroquia. Don 
Galicia; e con nós ·.compartiron satisfaccións e Saturnino adicou toda a súa vida á percura de pe
conflictos. Sabemos que nos seguirán apoiando, e zas do noso folklore. O Berro Seco é o aturuxo de 
mesmo van continuar co traballo da distribución, tódolos anos despois da misa: os homes, agacha
porque eren que xuntos andamos a facer un pobo dos, collíanse das mans, e ó mesmo tempo que se 

erguían, as súas voces xuntábanse nun berro que 
máis libre e máis no esplrito de Xesús. pouco a pouco iba medrando nunha soia voz, ra-

Pola nosa parte, esperamos que IRIMIA siga chada de súpeto pola voz do crego ... Todo un 
safndo cada semana, como ata agora, superando reflexo da unión e da boa vecindade que don Sa
esta no~a dificultade, como superamos outras turnino gañou naquela parroquia de Cesullas. 
moitas antes. Máis a1'nda, coidamos mellora-la OS BISPOS DE EUSKADI deron outra vez na dia
revista, facéndoa máis áxil e máis bonita. Coma na ... Xa teñen costume de agasallarnos con escri
sempre precisaremos do apoio dos nosos lecto- tos fondos que arroxan moita luz sobordo proble-

ma da violencia e do terrorismo. Piden respeto para res; agora máis ca nunca cómpre espallar IRIMIA, 
as leis que xurdiron da vontade .popular, coma é 

aumenta-lo número de lectores e facela máis for- 0 Estatuto, ó mesmo tempo que voltan a dicir que 
te, para que poida resistir esta e moitas dificulta- ':a opción pola independencia é eticamente acep
des máis. table", pero non por. iso pódese impoñer coma 

Pronto celebraremos a saída do ~úmero 200, única opción lexítima, pois tamén hai outras. 
número importante, 6 que t<"'ñen chegado moi BOLIVIA, o país con máis golpes e contragolpes de 
poucas publicacións galegas. E como dictamos xa Estado da América Latina, segue ~endo presa de 
no púmero 100, contamos '' ir indo", e ter caciques e dictadores que a teñen acorralada. Cele-
corda para rato. . braron eleccións nun intre no que non podían vo-

_______________________ tar moitos labregos por non estar no censo. Os 

BURELA, na costa lucense, ten unha das. flotas . 
boniteiras meirandes da nosa · terra. Esta bisbarra 
cofiece ben os riscos da pesca, e nestas semanas 
sufreu a perda de varios dos seus fillos, sete tri
pulantes do ''Playa de Arrizar". E Burela, Xove, a 
costa de Lugo ... , lembráronse de moitas xomadas 
negras, como aquela de mil novecentos setenta .e 
dous cando noutro choque morreron once mari
ñeiros. A seguridade no mar segue sendo un soño. 

OS ACCIDENTES NA PESCA medran máis que_ 
a espuma ... En tódolos países, así na Gran Breta
ña, de donde nos veñen estes datos: nos anos se
tenta e seis e oitenta, frente a trece obreiros que 
p,erderon a vida na construcción:. douscentos ho
mes adicados ás tarefas da- pesca pereceron no 
mesmo periodo. 

SAN FINS DO CASTRO, o primeiro de agosto, é 
unha boa romaxe na bisbarra de Bergantiños. Xa 
o di a cantiga: "Romería do San Fins, dendes da 
Coruña a Fisterra, pasando por Bergantiños, non 

reaccionarios aproveitáronse desta inxusticia, para 
fundir máis este país totalmente awuinado .. 

ESTAMOS EN. PRE-CAMPAÑA ELECTORAL 
dunhas eleccións que se aveciñan duras, quizais en 
novembro, polo que se xoga en Galicia, pero tamén 
no Estado. Ou tra vez queremos converter en banco 
de probas, os partidos que fan de Galicia só unha 
sucursal dos seus ,intereses. · 

¡ ATENCION ! 

Os meses de agosto e setembro IRIMIA 
sairá quincenalmente, · por mor _do reaxuste 
que ocasiona o cambio de imprenta, do mos
teiro de Sobrado a gráficas Bao de Lugo. 
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AMORIÑOS 

O mesmo que a auga fresquiña 
pon na terra frescura e pon vida, 
pon ti vida da túa na miña. 

O mesmo que o sol da mañán 
pon na terra calor e pon forza, 
pon ti forza, meu Deus, nestas mans. 

O mesmo que a pinga do orballo 
lle dá un bico de gracia a unha flor, 
dame un bico ti a min, meu Señor. 

O mesmo que o forte labrego 
abre a terra e lle bota a semente, 
pon semente de paz no meu rego. 

O mesmo que a espiña de toxo 
de[ ende o terreo que ten 6 redor, 
defende diario o meu pan .con amor. 

O mesmo que a abella lixeira 
vai e vén procurando dozura, 
sé ti abella con mel nas tristuras. 

O mesmo que a saiva das plantas 
bule agachada ofrecendo verdor, · 
se ti saiva calada do meu corazón. 

O mesmo que a noite tranquila 
abre o leito dos corpos cangados, 
se ti para nós a noite dos cansos. 

Domingo 17 
do tempo ordinario 

MULTIPLICACION DO PAN E DOS PEi:XES 

Foise Xesús á outra ban~ do Mar de Galilea (o de Tibe
riades). Seguíao unha chea de xente, porque viran os sinais que 
facía nós enfermos. Subiu X~ús ó monte, e sentouse alí cos 
seus discípulos. Estaba próxima a Pascua, a festa dos xuderis. 
Levantou a vista Xesús, e vendo vir tanta xente cara El, díxo
lle a Felipe: 

- ¿Onde mercaremos pan, para que coman estes? 
Respondeulle Felipe: · 
- Douscentos denarios de pan, non ·chegan para que cada 

un deles reciba un bocado. · 
Un dos seus discípulos, Andrés, o· irm.án de Simón Pedro, 

díxolle: 
·- Hai aquí un rapaz que ten cinco bolos ·de pan de ce-

bada e dous peixes. Pero ¿que é esto para tantos? · 
Xesús ordenou: 
- Facede sentará xente. 
Había moita herba naquel sitio.. E sentáronse como uns 

cinco mil homes. Entón colleu Xesús os bolos, e, dando gracias, 
· ~epartiu ós sentados canto quixeron, e o mesmo os geixes. Can
do se fartaron, díxolle ós seus discípulos: 

- Recollede os anacos sobrantes, para que non se perda 
nada. 

Entón xuntárono.s, e encheron doce c·estas cos anacos dos 
cinco bolos de pan de cebada, que lles sobraron ós que comeron 
ó veren aqueles homes o sinal que fixera, dicían: "Este é certa
men te o profeta que había de viró mundo". 

Entón Xesús, decatándose de que ían vir collelo para o 
faceren rei, retirouse el so outra vez ó monte. 

(Xo.rn 6, 1..1.ti) . 

A MOITEDUME TEN FAME 

Ó ver tanta xente ó redor de Xesús, ternos que pensar na humanidade en
teira, xunta en irmandade para recibir de Deus o alimento ~a vida eterna. O 
pan que El lles dá é un s(mbolo do auténtico pan. Non trata semente de que 
enchen o estómago; quer dar satisfación ós anceios dos que senten algo de in
terés por consegui-lo Reino. 

El demo~trou que neste mundo hai de sobra. O problema está en saber 
compartir, en poñer en común o que hai. 

Unha nova orden internacional están pedindo ps países pobres para so
luciona-los problemas da fame no mundo enteiro; as( como estamos, os po

. · bres cada di'a son máis pobres e onicos cada di'a abusan máis da súa riqueza. 
Ternos unha sociedade montada no consumismo, no ter, no disfroitar. Son 
poucos os que defenden os valor~s do compartir, do ter en común. 

O pecado está a1' á. nosa beira, en nós mesmos, mentres nós tratamos de 
xustificalo. Xesús é a Hberación do home. Os grandes deste mundo oprimen 
semellando libertar. 

Todos necesitamos meditar nas actitudes de Xeús, posto que todos te
rnos a tentación de caer no egoi'smo, no medo a vida, no acabar desenten
déndonos dos que están á nosa beira. 

Xesús é o pan da comunidade cristián, que lle dá enerx(a para vivir en 
irmandade. 
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1 
Mostra-Exposición 

MUIMENTA· 
.-.,. 

¡Terra Chá ·que v.as ó lonxe 
. entre picoutos ·esg\ifos, 

que al~grfa Terra Chá, -

·ª dos teus. longos cámiftos! 

, ¡Longa 'Terra Chá· de ventos 

longa Tetra Chá de rfo$ . 

Forte e brava Terra Chá 

repouso ·do· vello .. Mlfto! 

~~ ,~, 6-7 de Xullo de 1985 · DARIO XOHAN CABANA 

OS días 6 e 7 de Xullo, Mui
menta, na Terra Cha lucense, viu
se desbordada polas reas de xen
te que acudían a un acontece
mento tamén insólito para os 
mesmos veciños : A 1 Mostra Ex
posición, que reuniu un numero
so grupo de comerciantes e arte
sanos de toda Galicia, que acudi
ron a expofier e vende-los seu.s 
productos. Alí se podían atopar 
dende os máis modernos tracto
res e amáis avanzada técnica en 
maquinaria agrícola-ganadeira, 
así como coches de variadas mar
cas, ata unha mostra dos mello
res artesáns do noso país, ou 
mesmo fotografía, televisión-vi
deo, e libros da nosa Terra. 

Para dar a coñecer esta im
portante experiencia, que felici
tamos dende as nosas páxinas e 
mimamos a continuar, falamos 

cos organizadores da Mostra, ve
ciños todos de Muimenta. 

Aoque aínda non teredes eva
luado completamente os resulta
dos, ¿que balance podedes facer 
hoxe da Mostra? 
- Un balance totalmente positi
vo. Tanto no aspecto externo, 
pois acudiron 64 expositores e 
uns 30.000 visitantes, como no 
aspecto interno, de cara ó noso 
pobo, que é o que máis nos in
teresa; os veciños quedaron entu
siasmados e animados a seguir 
coa experiencia, mesmo os que 
eran máis escépticos e non aco
lleran o proxecto con moifo en-:
tusiasmo. 

Vémolo tamén positivo como 
. un fito na recuperación da dig
nidade por parte do pobo, da 
parroquia de Muimenta. Houbo 
moita participación popular, 

I R IMIA tamén estivo na Mostra. Aqu í CQ Gobernado r 
Civil e co C. López Garrido . 

asumíronse responsabilidades, e a 
xente está animada a· seguir con 
esta e .outras moitas cousas que 
eles ven son moi boas para o po.:. 
bo. Concretamente vanse ir cte- . 
ando pronto comisións para or-· 
ganizar a Mostra do ano que ven, 
e quérese que este traballo ini
ciado se continúe con charlas 
de formación agrícola-gandeira ó 
longo de todo o ano. 

¿Como · foi a organización· 
este ano? 
- F oi ben, corr.eu a cargo dunha 
serie de comisións ou secretarías 
que funcionaron colectiva e autó
nomamente, cada unha con un 
responsable de grupo: Secretaría 
de Coordinación da Mostra, Se
cretaría de Propaganda, Relación 
Comercial, Contas, Distribución 
e ~inalización, Alumbrado, etc. 

¿Como naceu a Mostra? 
¿Como xurdíu a idea? 
- Xurdíu dun grupiño de X.ente, 
concretamente arredor da Aso
ciación Cultural "Aquilino lgle- · 
sia Alvariño". A Terra Chá é un 
lugar punteiro · na ·producción 
agrícola-gandeira na provincia de .. 
L\1go. E non existen moitas r~ali-· 
dades· que potencien a: zona. Con
cretamente, experiencias deste ti
po non hai ningunha, salvo algun
ha cousa solta e mal organizada. 
Muimenta parec_eunos un lugar 
ideal pola súa demografía im
portante e a súa producción . . No 
fondo estaba tamén a recupera
ción da Feira de Muimenta, que 
funciona dende hai tempo tód-o
los primeiros xoves de mes, pero 
que últimamente vai de capa caí
da; máis concretamente, a feira 
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<le Castro deulle o toque de gra
cia, e está esmorecendo de- todo. 

¿Cal pensarles que foi a cla
ve do éxito? ¿Por que esta fun
cionou e outros proxectos seme-
llantes non? · 
- A clave podemos situala en va
rios puntos fundamentais: 
a) Publicidade. Fíxose en gran es
forzo publicitario. Dende contac
tos coa prensa, radio e televisión, 
ata os miles de carteis que pega- · 
mos e repartimos (mil carteis 
grandes e quince mil pequenos), 
e a propaganda que se fixo coa 
megafonía por festas, feiras e vi-
las dos arredores. · 
b) . Variedad e de expositores. Que 
podemos agrupar en seis sectores, 
todos moi dignamente represen
tados: Maquinaria agrícola, auto
movil, apicultura, artesanía gale
ga, televisión-video-fotografía e 
libros, e outros varios, entre os 
que hai que engloba-los "stands" 
de materiais de construcción, 
plantas, veterinaria, e outros. 
c) Organización minuciosa. 
d) Participación popular, prácti
camente ' todo o pobo, xa con 
pres_tación persoal ou con axuda 
e apoio económico. 

Eu estiven aló., e dou fe de 
que a organización e o artella
mento da Mostra parecéronme 
exemplares. Concretamente cha .. 
moume a atención os fermosos 
e artísticos "stands" que lles fi
xestes para os artesanos. Tamén 
é de resaltar o excelente local 
para as cousas delicadas como a 

Cómpre destacar que o peso 
fundamental da Mostra levouno a 
Asociación Cultural "Aquilino 
Iglesia Alvariño", que naceu en 
Novembro de 1983, da man dun 
animoso grupo de veciños, entre 
os que destacan: Manolo, mestre 
e actual presidente, Luis, comer
ciante e Pepe, empleado da Cai
xa. Tamén o grupo de Irimia, 
afincado na parroquia, tivo un 
peso decisivo a tódolos niveis, se
gún recoñeceu o presidente da 
Asociación; de feito, o noso com
pañeiro Xosé Lois Vilar é tamén 
vicepresidente da devandita Aso
ciación. 

En pouco tempo acadou 
unha importante movilización so
ciocultural no pobo. Eles mes
mos confesáronnos que o segre-

. . 

. fot<), video . e televisión, no pabe
llón da Sá de Festas. Pero ¿como 
resultou económicamente a Mos
tra? 

- En efecto, nin ·a Xunta de Ga
licia nin a Diputación Provincial, 
nin tan siquiera o Axuntamento 
nos deron un peso. Máis aínda, o 
Axuntamento non nos deu nin a 
máis mínima. colaboración. A es
te respecto cómpre apuntar co
mo dato anecdótico que o que sí 
non ofreceu apoio e axuda foi o 
Axuntamento de Begonte. De to
dos xdtos, contamos con quedar 
"a pre", pois o presuposto sufra
gouse cos ingresos dos exposito
res e aportacións veciñais. 

¿E para o ano que ven? 
- Contamos con face-la Segunda, 
tamén cadrando coas festas da 
parroquia, como este ano. Será 
os días 5 e 6 de Xullo. 

Antes de rematar téño que 
dicir eu tamén que o pregoeiro 
que abriu a Mostra foi Oaudió 
López Garrido, parlamentario do 
PSG-EG e experto en cuestións 
agrarias. Tamén estivo presente o 
Gobernador Civil da Provincia. 
que dixo grandes palabras de lou
vanza para a Mostra e os seus or
ganizadores. ¿Quererles engadir 
algo máis? 
- Bueno, só dicir tamén que qui
xemos darlle á Mostra un tono 
non exclusivamente económico, 
senón cultural. como obra que é 
fundamentalmente Ja Asociación 
Cultural. 

Victorino Pérez 

do estivo en acoplarse ó Titmo 
da xente, respondendo ás súas 
expectativas e necesidades. 

O traballo da Asociación es
comenzou coa Festa dos Reis e o 
Beltkt. Logo veu o Antroido, e 
pouco despois a festa do 1Jía das 
Letras Galegas. A esto seguirían 
as clases de verán, e progresando 
nesta liña educativa os obradoi
·ros permanentes de cerámica, 
danza, música e teatro. Recente
mente inagurouse unha Bibliote
ca popular. E mención especial 
merece o bolet{n da Asociación, 
a revista "Cómaro", que xa vai 
polo número 3. 

Vencellado tamén á Asocia
ción e 6 seu grupo animador, 
cómpre falar dunha interesante 
experiencia protagonizada por un 

lndalecio. oleiro de "Bonxe" facendo 
· o seu traballo 

Manolo Vila 
Pr e sidente da Asociación 

grupo de obxectores de concien
cia , que conectaron co pobo pre
cisamente a través de IRIMIA, tal · 
como puideron .seguir os nasos 
lecfores en números de hai uns 
meses. 



IRIMIA -6 . 

O ·Fest·ival de Pa·rdiiias:· 
unha cita neste ano da mocedade 

Tódolos anos a Asociación 
Xuvenil Cultural Xermolos, con
vídanos por estas datas a. un 
acontecimento cultural: a Feira 
e Festa da Música e da Arte. Poe-

. sía, video, teatrQ, música, pintu
ra.· .. ; tódalas artes compoñen 
este mosaico amplo e fermoso 
que é o Agosto Cultural en Gui
tiriz. 

Este ano, o primeiro de agos
to, o poeta da Terra Chá, Manuel 
María, descorrerá o velo de todo 
este mundo creativo, para intro
ducirnos ca súa verba sempre 
. axeitada, neste Festival de colo
res e sonidos que será Pardinas 
o catro de agosto ... 

O VI FESTIVAL DE PARDI-
· ~AS é todo un maratón de músi
ca e danza.: pando as merendas 
soldaron xa con máis forza a 
amistade dos concurrentes, esco
menza a sonar a gaita, e os gru
pos _de gaitas e danzas templan os 
corpos e os espíritos, así o Grupo 
Xuvenil "As Pontes'', "Lilaila" 
de· Lugo, e os mesmos grupos de 
Xermolos. Despois un tempo pa
ra os nenos·ca actuación da Coral 
Xan Vila de Oza, premiada tantas 
veces en Cantareliña como Festi
vais houbo. E xa sen . parar ata a 
mañanciña música con Marea 
·~a, Bretama, Jei Noguerol, 
Llug, Taranis. . . · 

Non .só os ouvidos son agasa
llados nesta xornada de Pardiñas, 
ta~én a mirada pode recrearse na 
pintura, escultura, fotografía, ar
·tesanía (pode verse cómo un ar-

, tesano aínda zoquea, outro rema
ta un cesto, ou un oleiro da for

. ma a un cacharro. · .. ), e tamén 
pode· un acariciar e mercar un li-

FE IRA E FESTA que se me
lla non rematar: 
- o día 7: Recital de Poesía 

de Feman-Vello;· 
- o día 10: Festa da Bicicleta; 
- o día 14: Milla Urbán; 
- desde o 19, toda a semana: Vi-

deoarte (os mello res videos 
galegos); 
- desde o 26: Homenaxe a An-

xel Fole, ca representación 
da súa obra' de teatro Pauto do 
Demo, e unha conferencia do ta
mén escritor Claudio Rodríguez 
Fer. 

Un agosto Cultural moi fres
co e imaxinativo, para remozar
mos todos, por dentro e por fó
ra, para que as quenturas do ve-

. rán non nos resequen máis. 
Así tiña que ser un programa 

feito e levado adiante por un gru
po de mocidade como é Xermo
los. Cando hai xente que nori 

VI reiRA el 
DAMVSiCA 
e 

OA ARZ-e 

confía nos mozos de hoxe, pola 
nosa Galicia están xurdindo Aso
ciacións que rachan con estes tó
picos desalentadores. 

E o que máis ternos que sa
lientar aquí é o tr~ballo cotidián 
destes mozos 6 longo de todo o 
ano. Nos meses de verán reco
rren as festas do Concello con un 
bar ambulante a cámbeo de com
pensa-las comisións de festas cori' 
actuacións culturais como teatro 
gaitas, danzas, etc·. 

O pobo é protagonista, el é o 
verdadeiro espectáculo, non hai 
primeira e segunda fila. . . , ·por 
iso agardan poucas axudas das 
institucións, que son máis doa
das a converterse elas mesmas en 
protagonistas. En Pardiñas é a 
música e a arte a que fu~de a to
dos nun mesmo sentir~ facer 

. festa. 

CUit'iRiZ 
··:··1 

4 cl(i) A'f'l>STa 
ele 1985 
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11 ACAMPADA DE MOCIDADE - ROM AXE '85 

lQue i~? Unh .a acamp-ada xuvenil, para mozos/as de entre 15 e 25 
·anos.· 

lCando e onde será? Os dlas 10, 11, 12, 13 e 14 de setembro, 
no castro de Lobadiz, xuntp á praia de Doniños, perto de 
Ferro l. · 

lCanto costa? Simplemente esc<;>tamos os gastos. Na do pasado 
ano que foi a primeiía e aurou un día menos que a deste 
ano, o coste non cl:¡e·goú ás 2.000 pts. 

lCQmo ~puntarse? Por teléfono .(> (982) 52 80 80 (de luns ~ venres 
e de 10 as 13 h.). Ou ·escribindo a : lrimia, Apartado 5, 
VILALBA, Lugo.Apuntdrse antes do 31 do agosto. 

lQuen po_de asistir? Calqu-era rrioza ou mozo de Galicia que 
simpatice co evanxelio· de Xesús, que ·estea animado a 
coñecer e compartir con outros mozos/as e que estea 
disposto a facer algo pola súa terra. 
No ano 84, tivemos a primeira acampada e nela coincidi
mos xente nova do·s barrios das cidades e de aldeas, 
estudiantes, traballadores e labregos. 

lQuen organiza? A asociación lrimia, e xente nova da XOC, 
. MECGA e JUNIOR. 

PROGRAMA PARA A ACAp.JPADA-ROMAXE'85 . 

Día 10 : Xunta.rémonos para· o xantar, ó mediodía. Cada un 
. levará o seu xantar. 
Presentación. Distribución de équipos de intendencia-co
ciña. Xog_os. 
Cea. Encontros para a paz. Lume de acampada. 

Dfa 11 - D (a da participación. 
Mañá: Ora.ción .. Almorzo. Reunión por grupos. Baños. 

Xantar. 
Tarde: Obraqoir.os de expresión e comunicación. Diversa~ 

comunicacións a partir do traballo da mañá. Cea. 
Tro.ula nocturna. 

Día 12 ~ Día da paz . 
Mañá: .- Al.morzo. Acollida e escoita da paz desde o silen

cio. Baño. X.antar. 

MOCIDADE 

· Tarde: Presentación dos seis obradoiros que funcionarán simultaneamente coa previsión de que 
cada pa·rticipante· poda tomar parte en dous: un á. tarde do 12 e outro' ·á mañá do 13. 

· - Obradoiro-1: A paz coa nature'za. Ecoloxism o. · 
- Obradoiro-2: A paz no mundo. Belicismo. Obxección conciencia. Pacifi.smo. 
:.... Obradoiro-3: A paz como esforzo polo xustlcla. M arxinación. Comp~om iso social e poi ítico. 

· - ~ Obradoiro-4: A paz como trabal/o organizado. Camiños d ·e desenrollo comunitario. 
- Obradoiro-5: A pazco propio pobo. Vida e cu,tura galega. 
- Obradoiro-.6: A paz entre os sexos. Feminismo. 

Os obradoiros serán grupos que tratarán de maneira activa dun tema coa gufa dun exper
to. Procurarán aportar, Información, debate, testemuñas, confrontación coa realidade. 
Procurarán axilizarse con medios audiovisuais. 

Día 13 - ·sigue o di'a da paz. 
Mafhi: O.ración. Almorzo. Continúan os ·obradoiros .. IBaño. r~ 
Tarde: Asamblea fin de obradoiros. Preparación para a Romaxe do día seguinte. Xogos. Cea. 

Troula nocturna xunto coa xente q¡u ·e xa vai chegando p,ara a Romaxe. 
Dfa 14 - Participación na VIII ROMAXE DE CRENTES GALEGOS, co lem a "Fillo e Señor da Terra". 

As Romaxes, celebracións festivas da fe ·e da ,galeguidade, v1éñense celebrando tódolo-s anos desde 
1978 o segundo sábado de- setembro. nun1:'11a romairia 1e. p·elegrinaxe itinerante que a pouquiños 
vai recorren do Galicia. Está promovida polla a :sociaic.i,ón ·l1rimia, ~~xunta entre catro e cinco mil 
participantes de puntos m oi diversos de G alicia. · 

SE VAS PARTICllP.AR NIA ACAMPADA 
- Apclntate antes do 31 de agosto. Necesitamos p1rever tend.as, e alimentos según sexa o número de 

participantes. 
Recorda: para apuntarte ·escribe a: Jrlmla, Aportado 51 VllAL BA, Lugo; ou telefonea ó (982) 
52 80 80, entre luns e ven res de. 1 O a 13 h ,oras . . 

- O xantar do primeiro d(a levarémolo da casa. O resto d .a.s comidas xa serán comunitarias. 
· - Leva vaso, cubertos, dous pratos (un fond·o), serv'IU,eta ,,. p.ara o teu uso persoal. Mellor aluminio ou 

plástico ·que.cristal. . . . 
- Comunícanos se podes levar tenda de campaña e cantas plazas ter(as disponibles. 
=-Levar bañador. Bol(grafo e libreta. Algo de roupa de abrigo. Saco de dormir ou manta. Toalla. Se tes e 

sabes tocar, algún instrumento musical. 



IRll\fJA - x ~ 

"Cantares Gallegos" foi a primeira obra. en 
galego de Rosalía de Castro. Chámanse cantares 
porque o libro foi composto a base de ir desarro
llando e ampliando coplas ou cantares que ela 
oíra cantar a xente. Desta maneira elaborou 36 
poerrias. Destes 36 poemas, 12 son de amor, 7 
son de costumes, 3 son de cantares de ausencia, 
4 son de temas sociais, 2 son moi persoais, e os 
restantes son poemas soltos. 

Lendo a. Rosa·lia 

En todos estes poemas queda reflexada a 
gran sensibilidade que Rosalía tiña para recoller 
e encher coa vida do sentimento as realidades to
das da vida rural galega. Sen pretendelo, Rosalía 
. cumplí u o desexo do prólogo de "dar á luz un li
bro cuias páxinas debían estar cheias de sol, de 
armon~a e daquela naturalidade que, unida a 
unha fonda ternura, a un arrulo incesante de 
palabriñas mimosas e sentidas, forman a maior 
belleza dos nosos cantos populares". 

A finalidade coa que Rosalía escribíu 
"Cantares Gallegos" exprésao ela moi ben no 
prólogo do . libro cando di: " ... todo este me a
trevín a cantar neste homilde libro pra desir 
unha vez siquera, i anque sea torpemente, ós que 
sin razón nin conocemento algún nos despresan, 
que a nosa terra é dina de alabanzas, e que a 
nosa lingua non é aquela que bastardean e cham
purran torpemente nas máis ilustradísimas pro
vincias cunha risa de mofa que, a desir verdade 
(por máis que ésta sea dura), demostra a iñoran
cia máis crasa i a máis imperdoable inxusticia 
que pode facer unha provincia a outra provincia 
irmán por probe que esta sea" . 

. L 1 
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O GAITEIRO 

Un repoludo galtelro, 
de pano sedán vestido, 
como un príncipe cumprldo, 
caflñoso e falanguelro, 
antre os mozos o plrmelro 
e nas sludades sin par, 
tiña costume en cantar 
aló pola mañanclña: 
- Con esta miña gaitiña 
ás nenas hei de engañar. 

Sempre poi a vi/a' entraba 
. con aquél de señ<irío ;. 

sempre con poxonte br/o 
co tambor se acompasaba; 
e si na gaita sopraba, 
era tan dose soprar, 
que ven fixera en cantar 
aló polo mañanclña: 
- ·Con esta miña gaitiña 
ás nenas hei de engañar. 

. CREDITOS. 
PARA CRECER 

Caixa Galicia ere no futuro 
3.000 mi11óns de pesetas ó 12°/o e a longo prazo 

CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL 

para as grandes, medianas, pequenas En CAIXA GALICIA sabemos 
industrias e empresas de Galicia, así como para. que da renovación e moderniza

ción dos nasos sectores produc-
profesi onais liberais tivos depende o éxito da nasa 

integración na CEE. 

Para favorecer o desenrolo 
da industria, o comercio, agri- · 
cultura e pesca da nc.•a Comuni
dade; CAIXA GALICIA ofrece 
solucións concretas para 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 todo~ e para todo.· 
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Aprender d ·a nat·ureza 
Hai anos, nenos e maio~es falabari da natu

reza cqma se doutra persoa se tratara. Para eles 
existían as b~dueiras, salgueiros, freixos .... ou as 
labercas, paporrubios, ferreiriños ... Ogano o sa
ber da máquina vai desprazando a aquel outro 
da vida. Calquera· pode:. hoxe-t. barullar unha mi

guiña de Ford, Renault, Ebro, Seat ... Os nenos 
distinguen a marca do coche ou tractor polo 
ruido do seu motor, pero non s~n quen a distin
gui-lo tipo de paxaro polo pirlar que este teña. 

Isto non quer dicir que haxa que rebe
larse contra da maquinaria. Sería inútil e absur
do. Gracias a· ela aliviáronse moitos dos nosos 
traballos e . o pan de cada día non falta enriba 
da mesa. Pero si que convén advertir da necesi
dade de pescudar na natureza como un exerci
cio de educación da sensibilidade. ·o coñecimen
to da máquina anque é necesario non conleva 
directamente a que a persoa se vaia facendo un 
ser máis sentido. O coñecimento da vida que hai 
na natureza enxendra naquel que o ten:, un res
peto por todo o que latexa. Sexan plantas, ani
mais ou persoas. Cando vivimos frente por fren
te dun· veciño pero ignoramos ou seu nome, ou 
que fai, de onde viu, ou que lle preocupa ... 
esa persoa para nós é un ser inexistente que non 
nos provoca alegría, nin lástima, nin ningún tipo 
de sentimento humano. Esa persoa non nos hu-

Ferreiro bacachís 

Paporrubio común 

maniza. Cando o veciño é coñecido, sabido, tra
tado ... provoca en nós sentimentos que nos a
xudan a sabermos persoas e a vivir como tal. O 
mesmo pasa coa . natureza. Quen a todo o que 
agroma lle chama planta ou a todo o que voa lle 
chama paxaro' non pode difroitar ,· distinguir' 
comparar, razonar . . Todo o que lle arrodea é 

un conxunto de ~ousa~ anónimas que descoñece 
e que non lle provocan o mínimo sentimento. 
Coidamos · pois que é necesario volve-la vista 
cara á nat:ureza porque é un dos mellores.libros 
de humanización que podemos a topar. 

Para que noJ?. quede todo en teoría propo
ñemos algún paso concreto que vaia abrindo ca-· 
miño: 

1.- Face-lo esforzo de ir educando 6s no
sos fillos neste tipo de saberes. 
2 .- Se nós somos . os primeiros ignorantes 
deles, facerse con algún libro que no.s ~xu
de .. Xa existen no mercado ''G~ía das aves 
de Galicia ", ; 'Guía da flora de Galicia" e 

· ''Guía da fauna de Galicia''. Moi. ben pre
sentados e doados de entender. 

Este tempo de verán é especialmente fa
vorecedor -para ir aprendendo a· ler en . toda can
ta vida medra 6 noso carón. 

Xoaé Lota 
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A historia .dunha meiga 

CAPITULO II.- ONDE SE DA RAZON DE 
POR QUE O AGUSTIN ESCRIBIA DES
POIS DE ENTERRÁDO 

Aquela libretiña man~s~rita que aparecera 
sobre a miña inesiña de noit~ decía así testu
almente: 

~'Pídovos disculpas se non enterrdedes ben 
a . miña fala. Hai palabras que non podo pro- . 
nunciar coa nitidez e Claridade <pie dehese, 
pero implórovos por caridade que non me 
fagades repetilas. Tentade de sacalas se po
dedes polo contesto. Xa en vida .me custaba 
Deus e axuda pronunciar axeidamente cer
tas verbas, tales coma . ''esquencéucheseme". 
Era debido á falla dos dentes. Agora a cousa 
agravouse a pesar de que se me conserva bas
tante ben a língua, pero, en cambio, xa teño 
a medio podrecer o ceo da boca. 

Dou'h'.a banda, fáiseme custoso escribir 
neste lugar no que estou a facelo, porque 
é estreito, incómodo, húmedo, e para máis, 
hai moi pouca luz. A poca luz que pºode entrar 
por unha regandixa que deixou mal tapada 
o enterrador. 

O meu espirito non está conmigo na súa 
totalidad, anque conservo aínda parte da 
vida astral. Polo meu· espirito .·verdadeiro 
veu, hai tres días hoxe a posttira do sol, 
un home moi alto vestido de negro . de pes 
a cabeza. Mais, por agora, non tiven novas 
do seu destino derradeiro. "Derradeiro", 
aquí tedes unha das palabras que máis me 
custa pronunciar, porque, se. ben vos fixades, 
tén que bater repetidas· veces a língua contra 
o padal de riba. 

Eu fixera venda do meu espírito nun mo
~ento de debilidade, pero hai unha ameda
llifia da que endexamais me separei e tróu
xena tamén comigo. Díxome u.~ que está 
enterrado de veciño meu que, se cadra, se 
da tempo a descargar un novenario de misas 
en sufraxio da miña alma antes de que se 
~pague de todo a última lapiña de vida astral, 
igual o destino definitivo do meu espirito re
sulta positivo; porque eu, se ben se mira, nun
ca fixe mal a ninguén. Só foi un momento 

de debili.dade, e ademáis. . . Ademáis teño a 
amedalliña. 

En realidade o . meu foi un accidente 
entre querido e non querido. Con toda se- . 
guranza, se soubese qué fa rematar tomo te
matou, non aceptaría o que aceptei, · anque 
correse o risco de arrastrar pola vida. unha 
cornamenta do mai.s v"ergoñenta para un pai 
de familia. Saiu mal, ¿que se lle vai facer? 
Xogar e perder, pagar e calar. O meli erro 
estivo máis qu~ ·nada en s~r un desmiliciado 
e non esixir garantías füluciais. 

Escribo por mata-lo tempo .e ·tanién por 
-cumpri-lo mandado · que me dera a mdga 
Adega antes de pecharen a caixa. Ela foi 
quen meteu a libretiña no peto e achegando 
moito a súa boca desdentada ó. meu oído 
díxome: 

- M:entres poidas escribe. Relata as túas 
memorias do Alén. 

Se e'.1 estivese en condicións ~e poder non 
perdoar nunca llo perdoaría. · . . 

Eu, dende . logo, non nací para escritor. 
Ou se cadra si, ¿quen sabe para que· nace ca
da un? Fun de Verín. Ser fun de moitos si
tios, pero estive censado en V erín. : ::Agora · 
está tamén alí a miña defunción. Eu fun. 
¿ Fun ou son? Fu~, porque. agora xa non son 
afiador. Meu pai tamén fora afiador igual c~ 
meu av6. En paz descansen os dos que aló 
v~n. En paz descansémolos ·tres que al6 irnos. 
T1ven dous fillos que tamén afían . polo mun
do. E a miña muller tamén, se se tercia, e ter
ciar, sempre se tercia. Ensineille. eu a afiar. 
¡Nunca eu lle ensinase. Esa f~i a miña perdi
ción!" 

X.M .• Carballo 



_m_™-~~--··~~~~~~~~~~~~~~~. ACMOn~Lum~ 
Os xogos cooperativos, ou como ~ugar 

· sé n que ha x a ven c e dores e ven c 1· dos 
Case sempre, cando xogamos, 

unha persoa xoga contra outra, 
. de forma que resulte un gañadot 
e un perdedor. Nos xogos de e
quipo tamén hai un grupo que 
xoga contra outro: un vencerá e 
ouiro será vencido . 

. Este é un principio que en
choupa a nosa s.ociedade: para 
poder ser gañador cómpre ven
cer ós outros; para ser máis te
rnos que consumir máis e domi
nar ; e estes son os xogos que lle 
ensinamos ós nosos pequenos. 

De cara ás vacacións -espa
: cio e tempo privilexiados para 
o xogo-; e · desde a experiencia 

. de xogar con moitos nenes en 
diferentes situacións, despois de 

·. obsevar como se esmoroa a di
versión . dos nenos en xogos nos 
que son ·eliminados, despois de 
ter observado tantas envexas 
dos "derrotados" polos "cam
peóns''. . . penso que hai que 

. . buscar ·unha alternativa a estes 
xogos -ó mesmo tempo que lla 
buscamos a esta sociedade. 

Terry Orlick, profesor . de 
xicoloxía dos deportes na Uni-

. versidade . de Ottawa, Ontario 
(Canadá), min libro recente ex
plica que, do mesmo xeito que 
a fábrica é o modelo organiza
tivo de gran parte da sociedade, 
os xogos infantís tamén se indus
trializaron, ·superespecializáronse 
e están dirixidos a enfrentar a 
uns nenos contra outros e asegu
ra-la eliminación: que só un gañe 
e tódolos outros perdan. Di: 
"Expoñer ós . nenos desde peque
nos q competición irracional non 
!les ensina a competir dun xeito 
sano: simplemente fórzaos a 
competir. Cando medran están 
tan condicionados pola impor
tancia de gañar que xa non sa
ben xogar para divertirse. Non sa
ben axudarse mutuamente, ser 

· sensibles ós sentimentos dos ou
tros nin competir de forma amis
tosa e divertida. E cando fallan 

e isto pasa a miúdo- moitos 
nenas aprenden a refuga-las 
competicións. . . Pola contra, os 
nenas que medraron ·sobre unhas 
bases de cooperación, aceptación 
e éxito, teñen maiores posibilida
des de desenrolar unha autoesti- . 
ma forte e equilibrada, . do mes-
mo xeito que os nenas que me
draron cunhas dietas equilibra
das teñen maiores posibilidades 
de deserirolar un carpo forte e 
san" 

Á hora· de pensar en xogos 
cooperativos hai que considerar 
catro elementos esenciais: coope
ración, aceptación, integración e 
diversión. Este último é a .razón 
principal dos xogo e aquí ten ma
ior importancia, xa que o nen o, 
libre das tensións de gañar ou 
pe;rder ten máis posibilidades de 
disfrutar. 

Os adultos que participamos 
nestes xogos, ó compararlos cos . 
outros xogos, dámonos conta do 
noso condicionamento a compe
tir, da agresividade dos nosos xo
gos. Cómpre desaprender un 
pouco ó principio e, mesmo, po
de ser que nos parezan puco di
vertidos estes xogos que non ori
xinan grandes tensións. Fainos 
falta volver a aprender onde re
side a diversión e a f elicidade no 
xo~o. 

Pódense utilizar xogos de di
versión xogados moitas veces, in
troducindo pequenos cambios 
que reducen o elemento compe
titivo, por exemplo que deixen 
de ser eliminativos. 

Cos nenos ten moito éxito o 
"¿sabedes facer cousas xuntos?" 
É un xogo con infinitas varieda
des; a súa finalidad e é conseguir 
face-lo que se pide entre dúas ou 
máis persoas. Por exemplo, ¿Sa
bedes andar por Úh campo. de pe
gamento?, ¿Sabedes se-lo máis 
alto posible entre dous?, ¿Sabe
des converter a un compañeiro 
nun círculo?, ¿Sabedes facer un
ha carreira de o bstáculo.s sen se . 
soltar?, ¿ Sabedes facer un túnel 
humano para que outros pasen 
por dentro del?, ¿Sabedes inven
tar algunha outr~ cousa divérti
da para facer sen soltarse? 

Un modo estupendo de intro
ducir este tipo de xogos é a tra
vés dun Día do Xogo Coopera
tivo. Pódese realizar nun parque, 
nun campo, nunha praza, nunha 
montaña. . . con nenos de tóda
las idades e con adultos que se 
poden integrar nos equipos. Pó
dense ensinar mutuamente os xo
gos cooperativos e xogar xuntos. 

Lois Ferradas 
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Xosé Chao Rego 

A cob/.za e a xustlcla. 
¿Por que estas duas palabras 

· se escriben con terminación dife
rente? Xa dixémo-la semana pa
sada que nas palabras cultas coin- · 
ciden os 'tres idiomas: gal ego, 
portugués e castelán. Pero hai vo
cábulos nos que o portugués e o 
castelán se diferencian; por 
exemplo, mentres os casteláns 
preguntan polo "precio" dunha 
cousa, ós portugueses interésalle
-lo "preyo". 

As "Normas ortográficas e 
morfolóxicas do idioma galego", 
que é a normativa oficial, na 

páxina 35 din: "Neste caso o 
gal ego ten unha posición in ter
m edia, pois presenta nunha se
rie de palabras terminación 
paralela á do portugués e noutra 
boa serie a terminación culta, 
mesmo en prexuício da máis 
antiga -yo / 9a." 

Así, o galego normativo opta 
por precio e en realidade as coin
cidencias co por:tugués son esca
sas; razón pola que dixemos que 
·estamos ante unha cuestión es
pifienta, conflictiva, porque hai 
galegos que tefien u.nha opinión 

ANUNCIESE 
en IRIMIA . 

- Chegamos onde moitos 

non chegan: Ó CAMPO 

- Saímos cada semana 
dende hai 3 anos 

C O N S U L T E N O S: 

distinta á da norina tiva. 
Os exemplos de palabras que 

coinciden co portugués e · que 
traen as "Normas", son estes 
(páx.36): "andazo, avareza, aven
za, cansazo, cobiza, crenza, des
crenza, doenza (xunto 6 cultis
mo dolencia), mantenza, perten-. 
za (xunto 6 cultismo pertinencia., 
con significado diferente),' tenza. 
Isto é o que hai oficial
mente, que é o criterio que aquí 
empre2amos. 

CONSPT 'rORIO 
R'1a do V llar, 3 r-.39, 2 -

SANTIAG.o ·. 

C4nt4=t DO i::UmEGO 

"Medalla de Castelao" · _· 
é un pre.mio de honra · novo 
que naceu o ano pasado 

· pra xente donoso pobo. 
Vénse dando a persoas 
que xa teñen certa idade 
e levan loitando abondo 
a prol da galeguidade. 
Este ano, entre outros, 
foi premiado un bo amigo 
dos irimegos, que está 
de xesuita en Vigo. 
No monte Aloia hai dous anos 
celebrou a eucaristla 
na Romaxe, que este home 
con mérito presidi'a. · 
Chámase Xaime éle nome, 
por "padre Seixas" atende, 
é eren te que leva lume 
que a quen se lle achega, prende. 
É un precusor da liturxia 
a facer no noso idioma; 
o que por ela loitou 
é moi serio, non. é broma. 
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