
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 11 Epoca 

En Solidaridade co pobo de Nicaragua 

e os pobos de América Latina 
As Cartas do Cardenal Arns 
a Fidel Castro e o P. Miguel D'Escoto 

Tamen 

-Ter o ladrón na casa. 
O que costa ter coche. 

-Saúde (perigos no embarazo) 
-Abrindo portas 
- Lendo a Resalía 
- O monte e as estrelas 

i moe facendo memoria: 

r ecobrando o ser plego 
• que esqueclmoe. 

1 mos sementando patJia: 

man con man lnxertandoa 
entre os veclñoe. 

i mos facendo outra historia. 
a favor dos rebaixados e 

oprimidos. 

N. º 202, 20 Outubro 1985 - 5 Pesos 

A televisión galega 

Desde os primeiros días do mes 
de setembro pasado está funcio
nando con norma/idade a televi
sión galega, anqueen moitos pun
tos de Ga/icia aínda non sexa posi
ble vela e vela ben, por deficien
cias técnicas de diferente tipo, un
has máis compÍexas e estructu
rais, e outras máis simples e 
persoais. 

A programación ven ocupando 
unhas tres horas e media, desde 
as 7,30 ás 11 da noite. E polo de 
agora reparte o seu tempo entre 
Oebuxos animados ( 8 - 8,30), o 
programa "Entre nós " (8,30 ·· 9), 
Te/exorna! (9 - 9,30), Resume in
formativo (11 ), e das 9,30 ás 11 
teñen lugar programas como a te
lenovela "A escrava lsaura" 
(21,30), "Boa Noite" (10), "Gale
gas" (10), "En xogo" (9,30) ; 
" Ruada " (10), etc ... 

Aínda é moi cedo para emitir 
opinións realistas, porque é unha 
experiencia que comenza, e su
ponse que os responsables da 
mesma estarán atentos ás suxe
rencias que /les vaian chegando. 
Só despois dun certo tempo se 
poderá dici-/o que é liña presen
tada e fixa, e, en consecuencia, se 
poderá emitir unha valoración da 
mesma. Polo de agora un non 
pode máis ca ir tomando nota de 
certos detalles. Nós queremos su
liñar só dous, e os dous referidos á 
lingua galega, que se emprega 
abundantemente na programa
ción: 

R Televisión de Galicia. 
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1°.- Cómpre perde-lo senso do ridículo, cando oímos 
talar en galega a personaxes do deporte, da telenovela, das 
noticias ... , cando oímos chamar/le ó balón "coiro" ou a 
punta dunha bota "biqueira ". Simplemente se trata de re
cuperar espacios da nasa fa/a que nos taran roubados por 
unha lingua a/lea que é a que manda maioritariamente nos 
medios de comunicación. Por outra banda, tan dentro te
mas metido esa vergonza pala nasa fa/a, que nos converte
mos nós mesmos en ridiculizadores do naso. ¡Increíble! A 
ver se a TVG serve polo menos para po.Fíernos a ben coa 
nasa fa/a . Que xa non sería pouco polo de agora. 

2º.- O que si resulta realmente ridículo é ver porexemplo 
a Pepe Domingo Casta.Fío no programa "Boa Noite", tendo 
que rebaixarse a facer/le as preguntas en castelán a todo un 
Director X eral de Obras Públicas da Consellería de Ordena
ción do Territorio. Se un galega non quere ou non sabe fa/ar 
galega, moi ben, que non o faga -saber fa/ar galega e fa/a/o 
debería ser unha condición básica para acceder a un cargo 
público en Ga/icia-, pero non por eso se deberla forzar a 
rompe-lo ritmo galeguizador dun programa e dunha TV na 
que se quere facer algo de país galega. O entrevistador 
debería polo menos tace-la súa pregunta en galega. 

AINDA HAI CURAS NOVOS e cheos de ilusión e 
optimismo, como parecen reflexar as caras des
tes mozos da foto. Son o colectivo de curas novas 
da Diócese de Mondoñedo, que recentemente 
tiveron a sua octava xuntanza en Bravos, parro
quia rural ó Norte de Lugo. Revisaron a sua ac
ción pastoral , especialmente no que se retire a 
posibles alternativas con xóvenes, e renovaron a 
sua fe nunha lgrexa mais acorde co proxecto de 
Xesús, ó servicio do pobo e identificada coas 
suas raices e arelas. 

ELECCIONS PARA DENTRO DE POUCO. Para 
o domingo 24 de novembro concretamente. O 
parlamento galego aprobou o día 2 de outono a 
asignación de 486 millóns de pesetas ós partidos 
para axudarlles na campaña para as eleccións. 
Un sempre pon en dúbida que eses cartas sexan 
de verdade en servicio do pobo. 

¿COÑECE VOSTEDE A FRAGA, ROSON, Victo
rino Núñez, Marfany ... ? Esos, esos. Volvéronse 
xuntar, volvéronse abrazar, e aquí non pasou 
nada. Poderémolos votar ou poderémolos botar 
para o 24 de novembro. 

AMANCIO PRADA EN MONDOÑED.0 dentro da 
celebración das festas de As San Lucas, para 
interpretar e estrenar unha serie de temas musi
cais sobre poemas de Alvaro Cunqueiro, que pre
cisamente naceu e vivíu nesta fermosa cidade 
luguesa. 

O LUME E A AUGA foron noticia longa este 
verán; o lume pala intensidade coa que queimou 
hectáreas e hectáreas do naso monte e arborado 
galega, e a auga pala ausencia dela que ata xa 
entrado o presente outono estivemos pade
cendo. Polo demais no campo foi un estupendo 
ano de colleitas ¡Feliz anada, labregos!. 

A OLP (Organización para a Liberación de Pa
lestina) é unha organización que tenta defende
los dereitos dos palestinos que se viran obliga
dos a abandona-lo seu país cando os xudeus no 
1967 ocuparon o seu territorio coa guerra cha
mada dos "seis días". Ante a incapacidade de 
facerso oir diante dos que rixen os destinos dos 
pobos, por veces cometen accións violentas es
pecialmente contra os xudeus. 

TUNEZ É UN PEQUENO PAIS do norte de 
Africa, situado entre Libia e Arxelia. Máis ou me
nos a cuarta parte de España en extensión e po
boación. O sur de túnez capital estaba situado o 
cuarte xeral da OLP. Este cuartel xeral foi ata
cado pala aviación Israelí o 1 deste mes violando 
a integridade territorial dun páis soberano e inde
pendiente, Túnez, e causando máis de 50 mortos. 
Estados Unidos aplaude a acción. ¡O que se pode 
facer á sombra dos grandes!. 

-----Poi XUSE LOIS-----
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

APRENDER A REZAR 

O nena aprende a talar 
ó ir talando, 
un non aprende a rezar 
senón rezando. 

Para rezaré moi bo 
estar en grupo, 
para dar e tomar 
e medrar xuntos. 

Con Xesús e o grupo 
e non soíños, 
poderemos avanzar, 
abrir camiños. 

Pouco a pouco verás 
que non ten xeito 
pedires para ocupar 
pastos primeiros. 

Pois a túa oración 
se ha ser cristiá, 
debe pedir diario 
ser servicial. 

Todos buscan medrar, 
e é causa boa, 
que mellare o labrego: 
escravos por servidores, 
trigo por broa. 

Pero Oeus non ampara 
as medras tolas 
basadas en abusos, 
desprecios ó humilde 
e outras causas. 

Aprende lago a rezar 
pouquiño a pouco, 
aprende a ser cristián: 
camiño de servicio, 
sufrido e longo. 

Que, anqueen apariencia 
é unha perda, 
é unha gran ledicia 
para ti, para o pobo, 
moi medradeira. 

Oomingo 29 

do tempo ordinario 

A PETICION DE SANTIAGO E XOAN 

Achegándose os tillos de Zebedeu, Santiago e 
mais Xoan, dixéronlle a Xesús: 

- Mestre, queríamos que nos fixéra-lo que che 
irnos pedir. 

El preguntou: 
- ¿E lago, que que redes que vos faga? 
Contestáronlle: 
- Concédenos que na túa gloria nos sentemos un 

á túa dereita e outro á túa esquerda. 
Respondeulles Xesús-
- Non sabedes ben o que pedides. ¿Seredes ca

paces a bebe-lo cáliz que eu teño que beber, e a 
recibí-lo batismo que eu teño que recibir? 

Respondéronlle
- Somos. 
Xesús replicou: 
- O caliz que teño que beber, si que o beberedes, 

e tamén recibiréde-lo batismo que eu teño que reci
bir, pero o sentarvos á miña dereita ou á miña es
querda, eso non depende de min o concedelo, se
nón que é para quen está disposto. 

O escoitaren esto, os outros indignáronse con 
Santiago e con Xoán. Entón Xesús chamounos e 
díxolles-

- Xa sabedes que os xefes dos pobos os tirani 
zan? e que os poderosos os asoballan. Pero entre 
vos non pode ser así. O contrario, quen queira ser 
importante, que sirva ós demais, e quen queira se-lo 
primeiro, que sexa o máis servicial. Pois o Fillo do 
Home non veu a ser servido, senón a servir, e a 
entrega-la súa vida en rescate por todos. 

(Marcos 10,35 - 45) 

Para rezaré moi bo estar en grupo 
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Ter o ladron na casa. O que costa ter coche 

Ter un coche na casa é moi bonito, supón unha serie de 
comodidades ás que todo aquel que pode accede gustoso. 
Ademais está aquelo de "Ten un coche ... ", ou "Non che debe 
andar moi ben, pois nin che ten coche ... " . E por outra banda, 
resulta certamente imprescindible para moitos que teñen que 
desplazarse constantemente, especialmente se viven no 
campo, onde escasea o transporte público. 

Pero se alguén, especialmente entre a xente que vive na 
cidade pl antexou o feito de ter coche como unha alterna
tiva económica rentable frente ós transportes públicos ... 
ou non botou ben as contas, ou ensináronlle mal as catre 
reg las. Según un estudo da revista " Greca", conque un 
cidadán medio gasta ó mes co seu coche, poderia tomar 
130 veces un taxi ou mil veces autobús. As contas poden 
ser discutibles, pois cada caso é un mundo, pero non 
semellan moi lonxe da realidade. 

Sen esaxerar, poden verse os datos no cadro do lado. 
Están feitos pensando en dous casos : o coche mais barato 
do mercado -o Seat Panda- e outro de tipo medio, como o 
Ta lbot Horizón. Part indo da base de que a sua vida será de 
cinco anos, ou 100.000 Km. (1 .600 Km ó mes, 56 Km. 
diarios) ca lcu louse a media mensual de tódolos gastos 
inevitables nese tempo. Ben é certo que un coche pode 
durar mais de cinco anos usando pouco, pero a partires 
dese momento comenza a precisar unha sede de repara
cións cada vez mais importantes, o que equilibra na prác
t ica esa mais longa amortización no tempo do precio fixo 
do coche. 

Redondeando 

As cifras fixé ronse coa media de precios de diferentes 
talleres e compañias financieiras, seguros, etc., que ofre
cen variacións. 

" 

Ter cocheé moi bonito pero ... hai que mantelo 

O seguro varia según o modelo e a edad do contratante, 
tempo do carnet e do coche, etc. Según sexa so o obliga
torio e a terceiros, ou a todo risco , etc. 

As averías supoñen os arranxos de mecánica que non 
cubre o seguro, como os frenos, carburador, buxias e 
platinos, bateria, ... A cifra de 5.500 pts. cada 3.500 Kms. é 
a que marcan os expertos, e ven resultando bastante 
axeitada. 

Victorino Pérez 

Gastos o longo da vida dun coche 

Presuposto barato Presuposto medio 

En Sanos ómes En Sanos ómes 

Prezo do coche con impostas e matriculación ............ .. ... . .. 535.904 8.932 856.061 14.267 
Financieira 16% a 3 anos ................ ..................................... .. 96.000 1.600 127.000 2.116 
Seguro a todo risco: 35/40.000 pts. ano ............................... . 2.916 3.335 
Rodas: un cambio cada 50.000 kms ........ .. .... .. .................. .. .. 22.500 375 25.000 416 
Posta a punto cada 10.000 Kms ........................................... .. 20.000 333 20.000 333 
Engrase cada 3.000 kms ................................. .. .................... . 13.200 220 13.200 220 
Lavado: dous ó mes ........................................ ........... .. ......... .. 800 1.000 
Cambio de aceite cada 3.000 kms ........................................ . 36.300 605 36.600 605 
Filtro de aceite cada 10.000 .................................................. . 8.250 137 9.400 156 
Gasolina (7,51. ós 100 km.) ................................................... .. 11.952 13.545 
Averias: 5.500 pts. cada 3.500 kms ...................................... .. 157.000 2.620 157.000 2.620 
Imposto de circulación: 3.625 pts. ano ............................... .. 302 302 

TOTAL ............................... . 30.900 39.200 
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- Durante o embarazo a apari- · 
ción de síntomas ou molestias 
coma os que seguen, deben ser 
consultados o médico con 
urxencia: 

•Tensión aterial elevada. 
•Vómitos persistentes. 

Lembra que ... 

• Molestias urinarias 
• Pérdidas de sangue ou líquidos pola vaxina. 
• Hinchazón de cara ou das extremidades. 
•Ausencia de movementos do neno a partires do quinto 

mes. 

Durante o embarazo no se pode fumar xa que o feito de fumar 
cotidianamente repercute no desenrolo fetal, e ocasiona recen
nado cun peso inferior os nades de mulleres non fumadoras. 

Durante o embarazo tampouco se pode tomar alcohol, pois pode 
producir alteracións no feto que persisten despois do nacemento, e 
que poden afectar o desenrolo do neno. 

- En España consumíronse no ano 1957 mil trescentos cin
cuenta e catro pitillos por habitante adulto, e no 1980 a cifra foi de 
sous mil seiscentos coarenta e sete, co que isto siñifica de perigo 
para a saúde. 

o Unha persoa de 45 anos que consume entre dez e dazanove 
pitillos por día ve reducida a sua esperanza de vida en cinco anos. 

o A crise de anxina de peito é mais frecuente nos fumadores que 
nos non fumadores. 

o Debemos loitar e traballar para que o normal sexa unha atmós
fera libre de fume, e non ó revés como sucede agora. Moitas enfer
midades teñen a sua orixe no tabaco, e anque supoñen un risco 
meirande para os que fuman, tamen poden afectar a persoas non 
fumadoras que respiran ese ambente. Polo que os fumadores de
ben pensar tamen nos non fumadores, ós que como víctimas ino
centes afecta o seu vicio. 

Paulina 

SE OLIERES LE.R IRIMIA i SUSCRIBETE! 
Quero suscrihinne ~ Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O 
Precio da suscripción 
ó ano 1.300 pts. 

Suscripción de apoio 

D 
. 2.000 pts . . 

Transferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 
Pagarei por: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

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

Nome ............................................................................... . 
Rúa ou ParrCMJtria~ .....•...................................................... 
Vila ou Axuntamento ..................................... Provincia ......... .......... . 

Recorta e envlanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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A débeda dos Paises Pobres. Carta do Cardeal Arns a Fidel Castro 

Excelentísimo Sr. Fidel Castro . 
Dignísimo Presidente do Consello de Es
tado e o Goberno cubano . 

Estimados señores : 

Sensibilizado coa invitación recibida 
para participar desa análise conxunta so
bre a débeda externa de América Latina e 
o Caribe dentro da crise económica inter
nacional , e imposibilitado de comparecer 
por causa das moitas tarefas , quera mani
festar os meus desexos de que a reunión 
sexa especialmente proveitosa para a 
maioria dos pobres que habitan nos nosos 
países . 

A luz do Evanxelio de Cristo, da doctrina 
social da lgrexa e as verbas do papa Xoan 
Paulo 11 , quera sinalar algúns puntos bási
cos que me parecen fundamentais r.es
pecto do tema en debate: 

- Non hai posibilidades reais de que o 
pobo latinoamericano e caribeño se res
ponsabili ce do pago das enormes débe
das feitas polos seus gobernos. Nin sei
quera é viable se poden seguir pagando os 
outos intereses a conta do sacrificio do 
noso desenrolo e benestar. 

- O problema da débeda, mais que fi
nancieiro , é un problema político e, como 
tal hai que tomalo . O que está en xogo non 
son as contas dos acreedores internacio-

nais , senon a vida de millos de persoas 
que non poden seguir sofrindoa amenaza 
de medidas restrictivas e o desemprego 
que traen a miseria e a morte. 

- Os dereitos humanos esixen que tó
dolos homes de boa vontade de conti
nente, tódolos secrores responsabeis, se 
unan na busca urxente dunha solución 
realista para o problema da débeda ex
terna, como forma de preservar a sobera
nia das nosas nacións, salvando o princi
pio de que o compromiso dos nosos go
bernos é principalmente cos pobos os que 
representan. 

- A defensa do principio de autodeter
minación dos nosos pobos supón o fin das 
interferencias dos organismos internacio
nais na administración finacieira das no
sas nacions. E tódolos documentos firma
dos con tais organismos deben ser postos 
no coñecemento da opinión pública de 
contado. 

- Compre o establecemento de bases 
concretas para un Novo Orde Económico 
Internacional , no que se supriman as rela
cions desiguais entre os países ricos e os 
pobres, asegurando a estes o dereito a 
rexir o seu destino, libre dos fuciños impe
rialistas e mediadas expoliadoras. 

Seguro do exito deste importante acon-

CREDITOS 

Fidel Castro presidente de Cuba 

tecemento , rógolle a Deus que poña noso 
nosos corazóns afame a sede de xusticia, 
para sermos sempre fieis as aspiracións 
liberadoras dos nosos pobos. 

Reciba un fraternal saúdo. 

Paulo Evaristo Arns. Arcebispo de Sao 
Paulo. BRASIL 

- -·- - ---- -· - - - ·-

PARA CRECER 
Caixa Galicia ere no futuro 

3.000 mi11óns de pesetas ó 12°/o e a longo prazo 
para as grandes, medianas, pequenas 

industrias e empresas de Galicia, asi' como para 
profesionais liberais 

CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL 

En CAIXA GALICIA sabemos 
que da renovación e moderniza
ción dos nosos sectores produc
tivos depende o éxito da nosa 
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 nosas 
267 oficinas. 

Estudiaremos a solución 
mellor para vostede. 

• © 

Créditos para todos e para todo. 
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En Solidariedade con Miguel D'Escoto e o Pobo de Nicaragua 

Carta do Cardeal Arns a Miguel D' Escoto 

Sao Paulo, 23 Xullo 1985 

Benquerido amigo Miguel: 

Paz e ben. 

"Non so de pan vive o home, 
senon tamen de toda palabra que 
sal da boca de Deus" (Mateo 4,4). 

Esta mensaxe de Xesús des
pois de pasar 40 días aunando no 
deserto, alumea o acontece
mento do que vostede é protago
nista. Xesús practicou ese xexún 
para manifestar o seu abandono, 
a sua pertura á yontade do Pai, 
antes de escomenzar a sua mi
sión apostólica. 

berno dos Estados Unidos que as 
aspirac1ons do pobo nicara
güense á libertade e a paz son 
lexítimas e nobles; ~proveito ta
men para solidarizarme co seu 
pobo na loita pala construcción 
dunha sociedade nova onde 
exista fraternidade, xusticia e 
paz. 

Rógolle considerar a posibili
dade de interrumpir este xesto no 
caso de que sinta que a sua vida 
corre perigo, xa que ela é moi 
querida para nós e para o seu 
pobo. 

Unidos en Cristo, 

o xexún de vostede, nas cir- Paulo Evaristo, Cardeal Arns 

cunstancias actuais, alerta a con-
ciencia ética mundial sobre a 

Don Paulo Evaristo Arns é bispo da 
cidad industrial mais poboada de Amé
rica latina, Sao Paulo, con 7 mi/fans de 
habitantes, na sua meirande parte po
bres e marxinados. E bispo da meirande 
cidade católica do mundo, no país con 
meirande poboación católica da terra. 
Seguramente o bispo mais prestixiado 
da lgrexa, pota sua formación e 
honradez. 

P. Miguel D' Escoto, Sacerdote e ministro 
de As. Exteriores de Nicaragua 

grave situación vivida polo pobo 
do seu país. O seu xesto é un 
xesto profético, que denuncia os 
intentos de matar a semente da 
nova vida plantada poi~ Revolu-

Carta a S.S. Xoan Paulo 11 das Comunidades 

ción Sandinista. 

Respeto moito a sua decisión 
de facer este auno inspirado 
"pola sua conciencia sacerdotal 
ante a realidade da marte e des
trucción, que existe en Nicara
gua, como consecuencia da gue
rra de agresión que nos declarou 
o goberno dos Estados Unidos". 

O seu país ten todo o dereito de 
escoller o mellar camiño posible 
para que o pobo coñeza condi
cións de vida mais xusta sen in
terferencia de ningunha posición 
extranxeira. A Autodetermina
ción do seu país é esencial para a 
Paz e a armon ia no noso conti
nente latinoamericano. 

Aproveito para lembrarlle ó go-

Cristiáns de Galicia 

A Coruña, 20 de Setembro 1985 

Sua Santidade: 

Escribimoslle para decirlle que como 
cristiáns e irmáns do martirizado pobo ni
caragU"ense , estivemos acompañando 
desde aquí o P. Miguel D'Escoto no seu 
auno pola paz. Estamos convencidos que 
Xesús está hoxe ·na Nicaragua Libre; e ta
mén sabemos que alí está sendo crucifi

cado de novo tódolos días polo lmperiali
simo Norteamericano, empeñado en des
truir a revolución Nicaragüense, e impedir 
que Nicaragua viva en xusticia e paz. 

Non queremos que Xesús esté de novo 
so na Harta das Oliveiras , nin queremos 
·1avárno-las maos ante a súa morte, nin 

queremos que no día do Xuicio Final , 
cando Xesús nos pregunte qué fixemos 
polos nasos irmans nicaragüenses que 
estaban senda masacrados a diario, a 

. nasa resposta sexa que non os defendi-

mos porque creimos as calumnias do Im
perialismo Norteamericano, que nos de
cia que a Revolución Sandinista era co
munista e atea, e atacaba os valores cris
tianos. Nós queremos, como Xesús, de
fender ós oprimidos e denunciar ós opre
sores ; e eremos que tódalas persoas de 
boa vontade, especialmente os cristianos, 
desde vostede ata o mais pequeno de nós, 
ternos que traballar para que Nicaragua, 
que está sendo torturada, destruida, e 
ameazada de invasión polo Imperio , poida 
vivir en Paz e Libertad , como é o seu mei 
rande desexo. 

Pedimos que vostede, os bispos, e toda 
a lgrexa ergan a sua voz en defensa da 
Nova Nicaragua que está nacendo, á que 
Xesús ama de xeito especial , para que si 
gan sendo a luz que amose a todolos po
bos o camiño para vivir, con dignidade e 
fraternalmente. 

Comunidades Cristians de Base de 
Galicia. 
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aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hacia o progreso nunha 
Galicia viva. o 

on 

~ 
1 

1 
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---------------.....-----· EDUCACION 

Abrindo portas 

Falábamos hai varios números, da chegada da 
prensa á escala. Hoxe traemos uns exemplos reco
llidos en "Miuzallas", revista feita por un col~ctivo 
de nenes e promovida por un grupo de mestres de 
distintas escalas (Colectivo Estiño). Nestas escalas 
utilizan este outro can le de información que está ó 
alcance de todos: o saber e a experiencia dos veci
ños. Este é un medio de traballo que non costa 
cartas e que non só se pode utilizar na E.X.B. senón 
tamén no ensino medio e tamén no superior. 

Se a prensa é un medio interesante para abrirmos 
ó mundo, non menos é a sabiduría que posee a nosa 
xente e que por sermos máis cercana é máis asequi
ble e nos capacita para comprender mellor as cau
sas alleas. 

Recordo aqueles rapaces estudiantes de BUP que 
aprendían o tema da guerra civil escoitando os rela-

Nosoutros tiñamos moitas ganas de que viñera 
alguen contar contos a escola, e por fin veu unha 
señora que se chama Josefa. 

Cando entrou pola porta como estabamos moi 
contentos empezamos a aplaudir. 

A señora Josefa ten 81 anos. Contounos moitos 
contos: do lobo, dunha mula, coplas ... 

Despois veunos outra contadora que se chama 
Virtudes e ten 66 anos. 

Ela tamén nos contou contos pero non do lobo 
senon de Quevedo, da sus nai . Xogos da baraxa e da 
pita cega. "MIUZALLAS" 

tos dos maiores que estiveron nun e out_ro bando ... 

Este medio de aprendizaxe axúdanos tamén a 
non perde-la memoria colectiva da nosa historia e 
descúbrenos a multitude de cousas que . tódolos 
días podemos aprender comunicando o saber de 
cadaquén. 

O ensino sería moito máis interesante para rapa
ces e mozos seguindo este exemplo do colectivo 

ESTIÑO. E non só o ensino escolar. A formación de 
adultos pode recoller este medio de aprendizaxe. Xa 
hai quen o fai pero gustaríanos que foran moitos 
máis os que estiveran abrindo portas. 

Marta Sopeña 

Os Muiños Relos 

Falamos ca xente maior pra que nos contaran como 
moian antes. 

Iban moer e levaban a grá nunhas FOLECAS, eran un
hos sacos feitos de piel de cabra; pra facelas quitaban a 
piel enteira, e ataban os PETARECOS. O pescozo era a 
boca do foleco, por onde metían a fariña moida e apretá
bana cun PISON de pao pra que collera ben dela. 

Había varios moiños no ria que eran de cada tres, catro 
ou éinco familias chamábanse MUIÑOS RELOS e non 
peneiraban a fariña. 

Cando se iba cocer unha muller col lía un has barandillas 
e unhas PENEIRAS DE SEDAZO e peneiraba riba da artesa 
a fariña pra amasar. 

Os que tiñan moito pan quitábanlle o rilón pra que sal ira 
mais blanco. 

Peneirar peneirein por un cribo 
fixen un pan de rilón coma trigo 
leve o demo tal uso de terra 
peneirar de noite sin vela. 

Deilí a unhos anos da guerra prohibiron moer nestes 
moiños, houbo moitas protestas da xente e dábanlle a 
culpa ós ricos, os grandes señores daquela que eran os 
que tiñan as ACEÑAS i entón había que ir moer a élas. 

O primeiro, anque viña vixilar a guardia civil , a xente 
baixaba moer de noite, o darse canta lacráronos e xa non 
se podía entrar neles. 

Agora estes muiños xa non existen e anque os queiran 
volver abrir están desfeitos; en Connavia hai un que inda 
conserva as paredes. 

Nos muiños xuntábanse moitos mozos e mozas e as 
veces cantaban e bailaban . " MIUZALLAS" . 
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Lendo a Rosalia 

Seg undo queda dito con palabras da mesma 
Rosal ía, o libro FOLLAS NOVAS foi " pensado en 
sentido nas soidades da natureza e do meu cora
zón , tillo cativo das horas de enfermedade e de 
ausencias" . Esto xa nos aclara abando as razóns 
polas que todo este libro ten en xeral un tono 
tr iste, que non é triste, senón un tono fondo. 
Rosalía en FOLLAS NOVAS olla para si mesma e 
para a realidade da vida con ollas fondos, e esa 
fondura da súa ollada permítelle decatarse 
dunha serie de aspectos da súa persoa e da Terra 
na .que vive, pensa e soña, Galicia, que a tan 
sufri r e chorar. 

Sobre esto hai moito que talar, e talaremos. 
Agora disfruta e sufre un pouco con Resalía 
lendo e relendo este tamosísimo poema dela que 
poderíamos ti tular: " O cravo no corazón ". Re
sulta impresionante para achegármonos a ese 
abismo da dor persoal en Rosalía, que nin ela 
mesma entendía, segundo afirma nos últimos 
versos do poema. 

Unha vez tiven un cravo 

cravado no corazón, 

cravo de tal condición" 

E doume Dios, e arrinqueino; 

i eu non me acordo xa si era cravo mais .. . ¿quen oensara ... ? Despois 

de ouro, de ferro ou de amor. xa non sentín máis tormentos 

Sóio sei que me fixo un mal tan fondo, nin soupen qué era delor? 

que tanto me atormentou, soupen só que non sei que me faltaba 

en donde o cravo faltou, 
Xa non fa i fa ll a reco rdarche que Rosalía es

cribe o galega conforme se escribía daquela, sen 
seguí- las reg ras que agora seguimos. 

que eu día e noite sin cesar choraba 

cal chorou Madalena na Pasión 

"Se '1or, que todo o podedes 

e seica, seica tiven soidades 

daquela pena ... ¡Bon Dios! 

- pedinlle unha vez a Dios-, Este barro mortal que envolve o esprito 

Manolo Regal daime valor para arrincar dun golpe ¡quen o entenderá, Se.'1or ... ! 

* cartas ó meu sobriño 

Querido sobri.Fio: 

Esta vez tardaches en escribirme, comprendo que esteas 
moi ocupado e que te.Fias moito que facer, isa é boa causa 
mentres o trabal/o non supere as túas posibilidades. 

Sen embargo hai algo que quera dicirche sobre tanta 
ocupación, non sei se o entenderás ben ·ou se estarás de 
acordo, vouche fa/ar de calma, da inactividade, non como 
aburrimento nin como vagancia. 

Hoxe vivimos con présa, todo ou case todo o tacemos 
con présa e sabendo que ó remata/o teremos que comen
zar outra causa; vivimos coma embalados. E a mocidade de 
hoxe estades ata embalados no tempo de /ecer: discotecas, 
bailes, ir de cuneas, viaxes, festivais, organizar causas, 
reunións. Dá a impresión de que desca17sades ... a cen por 
hora. Non vaias pensar, sobri.Fio, que estou a comparar 
estes tempos cos da mi.Fia mocldade, tódalas xeracións 
te.Fien defectos e virtudes e as épocas son relativamente 
iguais. Tampouco estou a dicir que todas esas causas non 
estean ben, nin moito menos. 

Eu penso que hai xente que se envicia, no bo sentido do 
termo, como esa présa, de xeito que non sabe vivir sen e/a. 
Coido que saber parar, acougar, frena-lo ritmo da vida, é 
boa causa. Paréceme necesario podermos dispo.Fier de 
tempo para nós mesmos, para estarmos a soas con nós sen 
térmonos medo. 

Cando a/guén ten medo a outra persoa evitaa e foxe, 
sobre todo, de estar en soidade con e/a. Moita xente de. 
hoxe, paréceme a min, tense medo, procura non quedar a 
soas consigo mesma, e cando isto acorre encende o televi
sor, col/e un libro ou escoita música. 

Segundo eu cavilo, o estarmos en soidade voluntaria
mente non é mala causa, cómpre co.Fiecernos, mirar no 
naso interior, dialogar con nós mesmos, nunha palabra, 
perde-lo medo a nós. Aínda que nisto, como en todo, non 
hai que pasarse, tan malo é ser excesivamente pechado e 
solitario coma acelerado e barullán. 

Trabal/a, sobri.Fio, fai causas, convive coa xente pero non 
fuxas de ti, non po.Fias ós outros nin ás túas ocupacións 
como pretexto para fuxir de ti mesmo. 

Eu aconsélloche que, de vez en cando, se podes, te 
quedes contigo, só, busca dentro, con paciencia e sen 
présa, quizais atopes algo sorprendente, quizais atopes a 
Deus, ¿non che parece?. 

Agarimosamente, O TEU TIO SINGALA 

P. S.: "Axi.Fia o impulsou o Espírito ó deserto. Alí perma-
nece u corenta días". -

(Me. 1, 12-13) 
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O monte e as estrelas 

O outro día fumos uns amigos a dormir nó 

monte. A noite estaba estrelada, limpa e 

transparente. O menos importante que fu

mos facer foi dormir, estivemos ollando as 

estrelas, Estar deitado no monte de noite mi- . 

randa para o ceo é un ha terapia pouco reco-
, . 

ñecida polos médicos da mente. E unha act1-

vidade pouco comercial que desafía as bases 

económicas dos especuladores do tempo li

bre, e que está mal vista. ¡Cantos país prohi

birán ós seus fillos ir ó monte na noite do 

sábado!: "Quen fai isa é un ha persoa rara, é 

un tolo sin senso". Quen fai isa non encaixa 

na lóxica da maioría da xente, porque nisa 

lóxica non encaixa a contemplación. 

Cando vamos ó 

monte usamos dil, o 

empregamos. Aprovei

támonos das suas ven

taxas: sentámonos a 

caron dunha arbre pala 

sua sombra e o seu res

paldo, olvidándonos do 

ambente, centrando a 

nasa atención nun libro 

que levamos para ler, 

enchemos os pulmóns de aer e decote pen

samos'' o aer do monte é moi bon para a 

saude". Pasamos a nasa estancia rodeados 

de seres vivos que nos contemplan e nós 

sempre pensando nos nasos problemas, nas 

nasas teimas e mesmo nos nasos proxectos. 

Callemos unha frol e levámola mustia na so

lapa porque nos sirve de adorno. A todo lle 

buscamos unha utilidade que sempre tradú

cese nunha cifra; e ó final acabamos valo

rando mais a cifra que a propia utilidade. 

O día no que saibamos estar no monte e ser 

parte dil estaremos náufragos e aillados do 

mundo do consumo e do valor numérico, 

como tamén é naufraga niste planeta a natu

reza mais pura. lse día comprenderemos que 

mirar as estrelas é unha experiencia úneca, 

como darse canta de que o mais importante é 

sentirse vivo, de que o mais importante .é 

compartir co compañeiro o mesmo ser que 

se respira, a mesma xeada, o mesmo frío 
convertido nese mo-

mento eterno en calor 

acougante. Ollar estre

las é falar co carba-

l lo, tan aldraxado e tan 

pouco comprendido , e 

có piñeiro dE'. repoboa

ción, austero, explo

tado, falar e contarlles 

que no mundo hai sitio 

para todos, que é im- , 

prescindible que o haxa. Mirar as estrelas é 

rezar, porque no fondo escuro da noite, 

aguantando das estrelas e velando por todo

lo vivo e moi especialmente polos probes au

tómatas que somos, está Deus, Abba, 

Paisiño. 
Xaquín R. Pomares 
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Xosé Chao Rego 

¿Para ou pra? CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-39, 2-

SANTIACHJ 

Hai un ha consulta pendente que pregunta: "Na escritura debemos escribir para (e, polo -tanto, para o, 
para a, etc) ; ó falarmos, ó lermos un escrito, ¿debemos pronunciar tal como vai escrito ou admítense as 
formas reducidas? 

Pois ben: en Galicia coexisten as dúas formas na tala viva, aínda que amáis extendida é "pra", coas 
correspondentes contraccións co artigo (pró, prá). Tamén existe a forma "pa" , máis vulgar. Do latín "per 
ad " , debía saír "pera", como sucedía antigamente. A normativa escolleu a forma plena, para, tamén 
antiga e actual. Agora ben, paréceme moi axeitado o que di X. Mª Lema Suárez na súa xeitosa gr~mática 
de 1 º grao de F.P. , 2ª edición, p. 22: 

" Aínda que na escritura estándar só representámo-las formas plenas (para; para o, para a, para os, 
para as) , na tala habitual o que realmente se pronuncian son as formas reducidas e contractas: pra; pró, 
prá, prós, prás. Esta é a pronunciación popular mÁis extendida, perfectamente válida e mesmo recomen
dable: locutores de radio e televisión , actores de teatro, profesores, conferenciantes, etc, deben seguila. 
Hai ocasións en que tamén se admite na escritura: en calquera tipo de poesía (razóns de métrica) e nas 
narrativa que trata de representa-la lingua coloquial. 

Pois amén , logo 

''A CARON.'' 

Todo/os días desde as 12,30 da mañan 

ata as 3 da tarde 

Na FM de RADIO POPULAR 

de LUGO 

PARA SABER O QUE 

PASA EN TODA A PROVINCIA 

Oía a día van caendo, 
soterrados baixo a mina, 
homes que, se viven, levan 
silicose de propina. 

No ventre da terra mesma 
arríncanno-lo carbón 
pra que esteamos ben quentes: 
iquence o peto do patrón! 

Porque, éche o capital 
quen se forra e se "mina": 
becerros con garabata 
esvacoados na oficina. 

Non coidan da seguranza 
e aforran cartas a eito: 
o mineiro é agradecido 
cun fermoso cadaleito. 

Cunhas pensións de miseria 
quedan nenas e viúva: 
que o mineiro baixe á mina, 
que o precio da vida suba. 

i Mineiro da irmá Asturias, 
labrego da terra fonda: 
revírate contra os amos, 
que con berrar non abonda! 
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