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SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

H Epoca

Xogando a parlamentarios

N. º 206, 17 de Novembro 1985 - 5 Pesos

A historia de tres
millons
Hoxe fa/ar de millóns xa non
é causa do outro mundo. Pero
hai algúns millóns que merecen un seguimento moi especial. E se non, fíxense vostedes. Estes son os feitos.

O día 25 do octubro pasado
o Sr. Conselleiro de Agricultura e Pesca da Xunta de Galicia firma un convenio co presidente en funcións da federación galega de Xóvenes Agricultores; según este convenio, a Consellería entrega tres
millóns de pts. para que membros desta federación dean 60
charlas informativas por Galicia adiante sobre os programas dese departamento agrícola da Xunta. Cada charla sairía por 50. 000 pts.
Cómpre ter en canta que
Xóvenes Agricultores é un sindicato agrario de Alianza Popular. E que ese sindicato ten
unha presencia un pouco pantasma en Galicia. De feito, a
xente que asumíu a tarefa en
cuestión eran gardas forestais,
e non agricultores. Nin xóvenes, nin agricultores.
Este feíto que, de primeiras,
parecería unha acción positiva
cara ó /abrego, é un grande
agravio para el, e demostra
unha sinvergüencería política
total. Por estas razóns:

• O Viño na Biblia.
• Wenceslao Fernández Flores ¿un orgullo
coruñés e galego?
• O Movemento de Estudiantes Cristians Galegas.
• A Historia dunha meiga (cap. X)

• Xóvenes Agricultores é un
sindicato de AP, polo tanto non
é limpo promocionar deste
xeito a un sindicato, ignorando
outros que teñen demostrado
moita máis dedicación real ó
labrego galega.
(Segue a volta)
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• As Axencias de Extensión Agraria vense diario
recortadas nos seus presupostos, causa que //es
impide desenrola-lo seu trabal/o informativo e :ormativo. Esta acción e estes cartas entregados a Xovenes
Agricultores son unha acción e uns cartas que deberían ir parar a unhas Axencias que durante anos e de
moitas maneiras teñen demostrado a súa capacidade
técnica para o caso, e que hoxe ata teñen qu~ sufri-lo
peche do teléfono por non ter cartas asignados,
como pasou en Chantada hai ben pouco.
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•A tasa de 50. 000 pts. por charla é un despilfarro de
cartas. Uns cartas que son de todos, teus e meus,
amigo labrego. Uns cartas que van pa~ar a uns tip?s
de xente que, ben se sabe, nunca est1Veron a caron
do labrego.
Ante este montón de sinrazóns que entran xa no
campo da inmoralidade política, un non ten máis remedio que caer na canta de que aquí o que realmente
está interesando non son os intereses dos labregos
galegas, nin a promoción da agricultura galega par~
tace/a competitiva ante a CEE; non, aquí o .que esta
interesando é o labor de captación política e de votos
que eses señores de Xóvenes Agricultores poden
levar a cabo en favor de AP. O afán polo seu triunfo
polftico interésalles máis que o servicio verdadeiro ó
labrego. Como sempre. Pero ben é que se //e vexan
as ore/las ó can.
Déjxase ó lado un labor institucional serio, como é
o das Axencias, e pásase a un propagandismo dunha
xente incapacitada.

ALGO ESTÁ CAMBEANDO NA URSS desde que hai seis
meses o Secretario Xeral do Partido: Mijail Gorbachov ... Por
primeira vez puxo " peros " as metas que se propuxera Jruschev en 1961 . O diálogo na política internacional e a mellara
da calidade da vida no interior facendo medrar a producción,
son as propostas do novo ideólogo soviético. A competividade no mercado internacional cos mellares productos será
base da sua economía, cada vez mais consumista.
"PAPEIS PARA A PAZ~é unha revistiña mensual que pubrica
o Centro de Investigación para a Paz de Madrid. É un ha revista
sinxela que contén todo sobor deste tema urxente e quente
que é a construcción da paz ... A suscripción é de seiscentas
sesenta pesetas e o seu enderezo: C. Alcalá, 117-6º. Madrid .
MILES DE CAZADORES encheron unha tempada máis os
nasos agros. Estamos ante unha actividade arriscada ... O
lume, e a pouca información e mentalización sobar do medio
ambente esta desfacendo o noso entorno ... Por exempro, este
outono con pouca auga, aínda hai quén se atreve a cazar aves
acuáticas, ou os mesmos páxaros insectívoros que nesta
época do ano fan a sua emigración dos países frias ós máis
quentes. lsto, que esta prohibido polo Convenio de París ou
lei de protección de páxaros útiles a agricultura.
A MORTE DO ANTIGO REXIME estivo ligada a marte do
Xeneral Franco (20 de novembro de 1975) ... O franquísmo
xurdéu despois do golpe militar contra a Segunda Republica
(18 de xullo do 36), que supuxo unha forte dictad,ura e un
centralismo burocrático que sofocóu os anceios de Galicia
que naceran co Estatuto do 36.
UNHA LONGA NOITE DE PEORA veu enriba dos pobos de
España, aillándoa do resto do mundo, como con tanto abraio

escribira Celso Emilio Ferreiro. De contado, o xeneral gañador púxose a manexar a lgrexa de España ó seu servicio, e así
o 1 de Outubro de 1938 ponse de xionllos diante de Santiago,
e a cidade da Coruña agasalla a Franco nada menos que co
Pazo de Meirás, onde vivira a Escritora Pardo Bazán. Celso
Emilio Ferreiro, desconcertado por tanta oscuridade escribéu
estes versos:
"O xefe cabalgaba. Había muros
mestos de sombras.
Todo estaba moi lonxe. O mesmo mundo
estaba moi lonxe (Corpo aterra).
OS MILES DE EMIGRANTES GALEGOS que están tora,
teñen mil barre iras para poder votar nas vindeiras eleccións .. .,
pero é que tampouco poden votar case nunca nos seus países
de residencia, a non ser en Holanda, Dinamarca e Irlanda
cando as eleccións municipais ... Tamen nas eleccións europeas poden votar os emigrantes que vj/en en Belxica e Holanda, sempre que non poidan votar por candidatos do seu
Estado por ser emigrantes.
UN TRIBUNAL NECESARIO é o que vai escomenzar a funcionar, promovido pola Asociación de Dereitos Humanos,.
para denunciar os casos de malos tratos a nenas e mozos ...
Todos podemos cola-borar, enviando algun caso se o coñecemos . A persoa que manda o caso debe de dar o seu r)ome,
mais o caso e o neno 11_1altratado poden quedar anónimos.
Estas d~nuncias de malos tratos podedes enviala$ a CARITAS
(Sección de infancia) rua San Bernardo, 99 Madrid - 28015
(Telf. 91 - 4455300), ou a Asociación Pro Dereitos Humans,
Ortega y Gasset, 77 - Madrid (Telf. 91-4022312).
PARTIDOS CONFESIONAIS, OUTRA VEZ ... ? É a pregunta
que se veñen facendo moitos sectores da nosa sociedade.
Cando hai agora dez anos comenzábamos a "transición política" española, aquel Cardeal intelixente que é Tarancón non
quixo caer nesta tentación : a de prestar apeli.dos cristiáns, e
sabor de todo apoios, a aqueles partidos de dereitas que
queren gañar votos bautizandose de cristiáns ... Mais outros
ventas corren agora na nosa lgrexa, e atención a unha xuntanza que ten lugar nestes dias no Vaticano: Xuntanza sobre
lgrexa e Economía. A instancia critica que ten que ser a lgrexa
con tpdolos poderes pode estar en perigro, se perdemos a
dimensión profetica do cristianismo.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

CANDO REVERDECEN AS PONLAS
E, ¿qué queres, Señor?
Eu non podo poñerlles remedio,
eu non mando nin rixo;
os que levan o mundo non oen
as queixas que eu digo.
E, ¿qué queres, Señor?
Eu ben sei que che estragan o mundo
que a diario o enchen de lixos,
que o re ventan por dentro e por fóra
ó compás de soberbios caprichos.
E, ¿qué queres, Señor?
Ounha pedra pasouse a unha espada,
dunha espada a un revólver seguro,
dun revólver a un cañón dos corenta,
e agora misís nucleares amenazan o mundo.
E, ¿qué,queres, Señor?
Violencia, violencia e violencia:
ninguén quere a paz como guía,
violencia coa lingua, e cos feítos,
violencia do pobre e do rico,
violencia de noite e de día.
E ¿qué queres, Señor?
plantarei a carón da miña casa
a planta da paz cada mañán,·
cada mañán botareime ó camiño
que leve á terra da paz e do pan.

Domingo33
do tempo ordinario

A CHEGADA DO FILLO DO HOME
Xesús dixo:
- Pero naqueles días, pasada xa aquela angustia,
o sol hase escurecer, a lúa deixará de aluzar, as
estrelas caerán do ceo, as potencias do ceo serán
abaladas. Entón verán viró Fillo do Home sobre as
nubes con gran poder e gloria. E enviará ós anxos
para.reuniren ós elexidos desde os catro ventas do
cabo da terra ata o cabo do ceo.
Aprendede da comparanza da figueira. Cando reverdecen as súas ponlas e florecen os gramos, botades de canta que o verán está perta. Así tamén vós,
cando vexades que pasan estas causas, caede na
canta que xa está pertiño: á porta. Asegúrovos que
non pasará esta xeración sen que antes suceda todo
esto. O ceo e maila terra pasarán, pero as miñas
palabras non pasarán. En canto ó día e mais á hora
no que esto vaia ocurrir, ninguén sabe nada, nin os
anxos do ceo, nin o Fillo; tan só o Pai.
(Marcos 13, 24-32)
TODO TEN A SUA CAUSA. TODO TEN O SEU POR QUE
Algúns pensan que as cousas suceden por casualidade; outros pensan que é porque xa estaba escrito que
tiña que ser así; moitos pensamos que case todo pasa
porque hai alguén detrás tirando do fío para que tal cousa
pase. Non nos referimos agora ós tronos nin ós terremotos. Estamos a falar dos acontecementos que suceden no
mundo. Non hai problemas eri Nicaragua por casualidade,
nin hai problemas en Sudáfrica porque xa estaba esc~ito
que tiña que habelos. O que alí pasa é porque alguén o
está provocando.
QUEN ME DERA SABER. ..
Sería bon saber onde se cociña a historia do mundo,
coñecer ó que ten nas suas mansos fíos do que vai pasar,
descubrir en que mesas se están programando os primeiros pasos do século que ven ... ! Sí que sería bon e necesario. Pareceranos imposible. Certamente que non é doado.
Pero que non se pode admitir é unha postura pasiva:
que no-lo dean todo feito, nin unha postura fatalista: xa Deus determinou que tiña que ser así e por eso non hai
nada que facer.

o

Violencia, violencia, e violencia ...
violencia de noite e de día

Xesús estimúlanos -vémolo ben claro nos seus feitos e
nas suas palabras- a saber xulgar o que pasa, a ter unha
postura activa e comprometida na vida.
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CAMIÑARCOA
BIBLIA

Movemento Bíblico Diocesáno - LUGO

O viño na Biblia
O momento, casi xa rematado, da ven dima xustifica a pregunta. Mais non era exactamente este
o tempo da vendima bíblica: a calor daquela terra
extende a vendimia dende o mes de Santiago e
por este tempo estaba xa terminada. Pero o tema
da viña, da vide, do viño, ten grande importancia
na Biblia como compre á unha cultura sedenta,
que sempre andou á busca da auga, e que no viño
expresaba felicidade e bendición. Un esaxerado
racimo, que ten que ser levado polos dous exploradores Xosué e Caleb, serve a aquela xente que
ven do deserto de indicio da fermosura dunha
terra que tentan ocupar (Num. 13, 17-24). E serve
hoxe como logotipo do Ministerio de Turismo de
Israel.

frecuentemente era requisado en atropellos legais dos poderosos que denuncia o profeta Amós
(Am. 2,8). Pero este viño non faltaba en ningunha
mesa nas celebracións relixiosas (Pascua) ou familiares (bodas), xa que era un elemento imprescindible da alegría da celebración.
O primeiro viño tomábase sen fermentar, dereitiño das uvas esmagadas no lagar ou na mesma
cunea de barro. O viño a conservar era gardado
en estreitas xerras de barro, moi apuntadas polo
fondo para ser facilmente soterradas; se a familia
era probe, o viño gardábase en pelexos coidadosamente preparados (Me. 2,22) e renovados de
ano en ano.

O traballo nas viñas

Osastemios

Era un traballo coma o noso. Soamente que o
significado dunha viña era moito máis intenso ca
entre nós: era o mequiño da familia. O dono,
cando chegaba o tempo da maduración das uvas,
vixiaba atentamente que ninguén entrase na sua
viña dende unha torreta especial. Coas primeiras
uvas amasábase unha torta que servía de augurio
dunha boa colleita e dun sabroso viño. O coidado
que lle adicaban ás viñas expresaba o coidado
que o Señor Oeus tiña polo seu pobo: Israel viña a
ser a viña do Señor "seu plantío preferido". (Is. 5).

Tamén había astemios que non probaban o
viño nin o licor. Aquela xente especialmente consagrada a Deus (chamados "nazireos") nin rapaba a cabeza nin probaba viño namentras duraba o seu voto. Había tamén nos tempos bíblicos
un clan, os "tillos de Rekab", que se negaban a
proba-lo viño, pero por outro motivo: querían
conserva-lo espíritu nómada primitivo e rexeitaban traballa-las viñas e bebe-lo viño por pertenecer á cultura sedentaria que non querían
compartir.

Pero ¡atención!
O viño como signo da ledicia dunha terra que
Deus da, debe celebrarse, pero con medida ...
Avisa o profeta lsaías (5, 11 ): ''¡Ai dos que ó espertar andan buscando o licor ... Ai dos que trasnoitan encendidos polo viño!".

As preguntas e dúbidas poden dirixirse a:

A ledicia dun bon viño

Movemento Biblico Diocesano,
Apartado 36

O viño non era bebida común; a diario estaba
só nas mesas dos ricos e o pouco viño dos probes

-LUGO-

IRIMIA-5

WENCESLAO F~RNANDEZ F.LOR.EZ,
¿Un motivo de orgullo coruñés e galego?
Este ano estase a celebrar, con
grande pomposidade, repercusión
nos medios de comunicación social1 e
múltiples homaxes, a D. Wenceslao
Fernández Florez (W.F.F.). Especialmente na bisbarra da Coruña (canee. llos de Cambre e Coruña). Este ensalzamento literario do escritor W.F.F.
debe ser analizado mirando os seus
escritos.
A pesares de ter varias obras de interés literario, a faciana mais prolífica
de Don Wenceslao foi, sen lugar a dúbidas, o xornalismo. Na época da
postgúerra escribía mais dun artículo
diario en diversos xornais, especialmente no " YA " .
AS TESTEMUÑAS

Velahí algunhas mostras do que
escribía:
- O 21 - 5 - 39 critica a imposibilidade e inutilidade de mellorar a vida
dos pobres " ... el vandalismo de los
pobres, la incapacidad para conservar las cosas de valor, ya que sólo la
ascensión lenta puede hacer del pobre una persona con gustos" .
- O 16 - 5 - 39 nun artículo que levaba por título " Canto a Madrid bajo
la ley", decía: "La justicia de Franco
es generosa y ecuánime" .
-O 28 - 5 - 39 no artículo: "El olor a
marxista" , escribía: "El olor rojo no
puede ser encasillado entre ninguno
de los olores conocidos, es algo especial, descompuesto, se encontraría
en el olor a bravío de las bestias montaraces, en las bodegas donde viajan
los emigrantes, que es dulzón y se
agarra a la garganta; el olor a botica
de chinches gordas; el olcir triste, húmedo de las rendijas donde anidan
las cucarachas". "Esta comparación
con los animales viene a cuento porque el marxismo es una doctrina intestina; aunque quizás no exista una
explicación científica sino que estos
cerdos no se lavaban nunca" .
DEDUCINDO

Artículos con contidos semellantes
son os que caracterizan o xornalismo
de postguerra -de W.F.F. Neles saliéntase sobranceiramente:

~iro
- Un empolamento apaixoado do
fascismo. (Franco agradezeullo decretando a sua morte varios dias de
"loito nacional").

non vaia. Coidamos que este é o caso
de W.F.F. e os seus seguidores
"coruñesistas".

- Un absoluto desprecio polos
pobres.

SUPEREMOS OS LOCALISMOS

- Odio e intransixencia con toda outra ideoloxía diferente da que él
posuía.

En Galicia ternos bastante xente
anónima, con calidade humana e literaria suficiente. Xente que está á espera de poder ser rescatada da ignorancia que todos ternos dela.

CADA QUEN NO SEU XUSTO LUGAR

É ben notoria a falla de obxetividade nos seus escritos. Este dado haberá de terse en canta á hora devalorar con xusticia a personalidade de
W.F.F. e o seu legado escrito.
Non nos parece axeitado nin razonable o tempo e esforzos dedicados á
reivindicación da figura e a obra deste
escritor, a non ser as desmedidas ganas por darlle rebumbio a todo aquelo
que consideram_
os propio. Vaia ou

Sen pretender esquencer o valor literario de W.F.F., tampouco podemos
alegremente ignorar a sua loita contra oa xusta distribución da riqueza ;
contra da liberdade ; a igualdade e
contra do respeto mutuo.
Non quixéramos caer en fanatismos pero ... as historias hai que contalas completas.

Francisco Vázquez Troitiño
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Xogando a pa1
Poñemos hoxe nas vasas mans un material destinado a ser utilizado, preferentemente, po r mestres e
profesores cos seus alumnos. lsto non quer dicir
que non poida ser aproveitad o neutros am bientes:
grupos de mocidade, de adu ltos, asociacións
veciñais...
·

A xuicio de cada un queda o engadir ou suprimir
elementos segundo o nivel de madurez, circunstancias e intereses dos alumnos.

Trátase dun xogo que percu ra o despe rtar do sentido a participación. Descubrir para que poden servir as institucións (neste caso o parlamento). Tomar

O xeito de elección do presidente do parlamento
non se axusta á realidade . Fixémolo así para non
complicar demasiado o proceso.

1. Propoñer ós alumnos o debate dunh a cu est ión (interna ou non á clase) que sexa de interés para eles.
( Exemplo : A organización do tempo de recreo.)

conciencia de Galicia como povo diferenciado, con
goberno e institucións propias.

4. Segundo os puntos de vista que os alumnos mante- ,
ñan encol da cuestión a debatir, iranse agrupando. Oeste
xeito poden aparecer 2, 3, ou 4 grupos diferentes. Cada
grupo buscará unha denominación propia que dalgún
xeito faga referencia á idea que defende, ó tempo que o
distingue dos outros.
Cremos conveniente que ningún grupo escolla a denominación de ningún dos partidos políticos actualmente
ex istentes.

os

F
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2. Escollida a cuestión, propoñe-la fo rmació n dun parlamento que a someta a debate e discusión .

t

a

_jl ~.. /
5. O grupo mais numeroso encarnará o papel de partido
gobernan te. Os outros o papel de partidos da oposición .

3. Os alumnos escollerán por votación o Presidente do
parlamento para que coordine a sesión ou sesións que se
fagan .
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rtamentarios
.6. O partido gobernante elaborará unha lei (proxecto de
le1) cun pequeno articulado no que se regule a actuación
de toda a clase, sobre da cuestión que. se debate.

9. Os partidos da oposición presentarán as enmendase
farán defensa delas a traveso dos seus portavoces.

(Ex~mplo: actividades a facer no recreo , responsabeis
da act1vidade , condicións para participar ... ).

Os portavoces poden ir renovándose para que haxa
maior participación de tódolos alumnos. Pode ser un por
cada en menda.

7. O partido gobernante a traveso do seu portavoz presentara o proxecto de lei na sesión parlamentaria e defenderá as razóns do mesmo.

8. Darase tempo para que a oposición estudie o proxecto e elabore as enmendas que estime oportunas .

1O. Procederase á aprobación das en mendas e despois
á do proxecto de lei.

11 . A disciplina de voto .
Pode darse o caso de que algún alumno experimente
contradicción entr~ o que el personalmente pensa e o que
o seu grupo propon. E o momento entón de reflexionar
sobre do que se chama "a disciplina de voto" e sobre dos
" pros" e os " contras " que a xustifican ou a anulan.

¡ TllAl.lG!Jit--0 Ho11 !
itJM Esr...-.1-1os CD
v~t-iTo Pllt Hfillo

Texto: Xosé Lois
Debuxos:Toño
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O CAMPO
Axudas oficiais para a agricultura (1)

Adoita acontecer que o labrego quera facer unha mellora na
sua e.x plotación e teña que recorrir a financiación allea para
realizala ; ou ben que, contando cos medios económicos non lle
veña mal unha axudiña. Nos dous casos existen actua lmente
créditos ou subvencións oficiais para isto.

Garantia é un seguro de quen da o crédito para a devo lución
deste. Normalmente é persoal, un ou dous fiadores que poidan
responder. Noutros casos é real (avais . hipotecas , etc.)

As subvencións
Os créditos
E un tanto por cen de diñeiro que se concede ó " empresario "
variable do 70-80 por cen sobre da inversión que vai facer. O
diñeiro ha de volvelo nuns anos e pagar uns intereses.
O interés é un porcentaxe que debe pagar sobre a parte que
queda sen amortizar. O interés oficial é dun 11 por cen, pero hai
créditos que poden chegar ata un 4 por cen soamente.
A amortización é o número de anos nos que compre devolver o
crédito concedido , pagando cada ano unha parte . Así hai créditos a 6, 9 anos, etc .
A carencia é o número de anos nos que so hai que pagar
intereses, pero non amortización . Normalmente 1-3 anos (os
prim eiros) .

E un diñeiro a fondo perdido, normalmente un porcentaxe do
20-40 por cento sobre das inversións que se van a facer. Non ten
intereses nin amortizac ións.

O que compre para acollerse a estas
ax udas
- ldade. Nuns casos o solicitante ten que ser menor de unha
idade determinada (p.e. o credito de " Agricultores xóvenes '' ),
pero na meirande parte dos casos non teñen este requisito. ·
- R-1. Ainda que non se soliciten créditos e subvencións ,
compre que a explotación esté rexistrada na Cámara Agraria , si é
leiteira; aquelas que non se atopen no "Rexistro Provisional de
Explotacións leiteiras " deben anotarse canto antes.
Viabilidade. Normalmente para créditos ou subvencións individuais compre alcanzar un mínimo, de cabezas de gando , metros
de invernadeiro, etc . Así , non se poderia solicitar un crédito de 2
millóns para a compra dun tractor nunha explotacións de 4
vacas .

Cando e onde facer a solicitude
Convén que o labrego faga as xestións con tempo , pois necesi7
tase para facer a documentación. Pensadas as inversións, antes
de facelas , compre so licitar información nas Axencias de Extensión Agraria ou otros organismos da Conselleria de Agr icultura.
Fernando Coduras
U~

dXenles de Extenst0n Agrana informaran /le do que compre face1

(Segue no próximo número)

.CREDITOS
PARA CRECER
-

- - - --

- --
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-

Caixa Galicia ere no futuro
CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL
3.000 mil1óns de pesetas ó 12º/o e a longo prazo
para as grandes, medianas, pequenas
En CAIXA GALICIA sabemos
OS CREDITOS DE
REGULACION ESPECIAL fáciindustrias e empresas de Galicia, así como para. que da renovación e modernización dos nasos sectores producles de conseguir e amortizar.
profesionais liberais
tivos depende o éxito da nasa
integración na CEE.
Para favorecer o desenrolo
da industria, o comercio , agricultura e pesca da nc.>a Comunidade; CAIXA GALIC.IA ofrece
solucións concretas para novas
inversións .

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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¿Que é o Movemento de Estudiantes Cristiáns
Galegos? (MECG)

O naso medio mais específico é o mundo universitario

Quensomos

Nós somos un grupo de mozos e
mozas que estamos tentando de levar
adiante (coas nasas causas boas e as
nasas múltiples limitacións) unha experiencia de grupo cristián.
Para nós isto supón levar unha vida
interna: Celebrar xuntos a no~a fe, os
momentos de festa, revisa-lo naso
traballo tanto aquí en Galicia como
cos nasos compañeiros da X.E.e .
(Xuventude Estudiante Cristián) española, compartir o naso tempo , os
nasos cartas ... E tamén supón unha
vida cara a fóra, é dicir, traballar no
mundo que nos rodea animados polo
naso compromiso cristián.

basicamente o universitario). O naso
traballo aí pasa p,or estar cos nasos
compañeiros a cotío tentando manter
un novo tipo de relacións , xuntarnos
con eles para resolver entre todos os
nasos problemas , e tamén participar
nos comités de facultade, comisións
culturais, grupos de representantes .. .
Con todo isto estamos a apostar por
unha universidade máis de todos,
máis participativa e máis comprometida coa realidade social galega, co
naso pobo.
Neste sentido de apertura social vemos necesario o contacto con outro
tipo de experiencias como o traballo
en barrios, ·colonias de verán ... (nos
que estamos metidos algúns de nós).

menzo do curso elaboramos. un plan
de acción que nos axuda a revisar
colectivamente as nosas experiencias e atapar novas retos.
Considerámonos un movemento
de lgrexa e todas estas pequenas
causas que tacemos entendémolas
eclesial
na
como
presencia
universidade.
Do mesmo xeito tentamos leva-lo
noso mundo de mozos estudiantes
dentro da lgrexa, no traballo nas parroquias e tamén dende a coord inación con outros colectivos como a
Coordinadora de Movementos Cristiáns Galegas.

Movemento organizado e de lgrexa
Onosomedio

O naso medio máis específico é o
mundo estudiante (nestes momentos

Como queremos que o naso traballo sexa algo comprometido para así
irmos medrando, cada é'.lno no esca-

M.E.C.G.
(Movemento de Estudiantes
cristiáns Galegas)
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Lendo a Rosalía
No libro FOLLAS NOVAS hai un trasvase
constante entre o que Resalía sente e sofre , e o que o pobo no medio do cal vive
sente e sofre tamén.
Unha lectura superficial do libro pode
da- la impresión de que estamos ante un ha
obra só intimista, e que Resalía ve todo
canto ve a través desa súa intimidade enferma, ferida e doorida. Ela mesma dá pé a
esta interpretación cando dí no prólogo:
" Anque , en verdade, ¿que lle pasará a un
que non sexa como se pasase en tódolos
dem ais?"
Pero a mesma Resalía nos adverte que a
verd adeira lectura débese facer case ó revés, brínd ándolle un lugar especial no
se ntim ento e na palabra á door colectiva
do pobo galego. Fixádevos nestas impresion antes palabras dela no mesmo
pró logo :

Aqués que ten fama de honrados na vi/a
roubáronme tanta brancura que eu tiña ,
botáronme estrume nas galas dun día,
a roupa decote puñéronme en tiras.
Nin pedra deixaron en onde eu vivira ;
sin lar, sin abrigo, morey nas curtiñas,
ó raso coas lebres dormín nas cam-pías;
meus fil/os .. ., imeus anxosi .... que tanto eu quería .
imorreron morreron, coa fame que tiñan!

" Po r eso iñoro o que haxa no meu libro
dos propios pesa res ou dos alleos, anque
b n podo teles todos por meus, pois os
cos tum ados á desgrac ia, chegan a con l r po r súas as qu e afrixen ós demais.
nto é así, qu e neste meu novo libro pref rín · s composición s que puderan dec irse perso nales, aqu elas outras que, con
máis ou menos acertos , expresan as tribulac ións dos qu e, uns tras outros e de distintos modos, vin durante largo tempo sofrir ó meu arredore . ¡E sófrese tanto nesta
qu erid a terra gallega! Libros enteiros poideran esc ribirse talando do eterno infort unio qu e afrixe ós nasos aldeáns e mari ñeiros, soya e verdadeira xente do trabal lo
no noso país".

Quedey deshonrada, mucháronme a vida,
fixéronme un leito de toxos e silvas,
y en tanto os raposos de sangre maldita,
tranquilos nun feíto de rosas dormían.
- "Salvádeme, ¡ou xueces, .., berrey. .. ¡To/ería!
De min se mofaron, vendeume a xusticia.
- "Bon Dios, axudaime " , berrey, berrey inda ..
Tan alto que estaba, bon Dios non me aíra.
Estonces cal loba doente ou rerida ,
dun salto con rabia pi/ley a fouciña,
rondei paseniño ... ¡Ni-as herbas sentían'
Y a lúa escondíase, y a fera dormía
cos seus compañeiros en cama mullida.

En pou cos poemas aparecen tan xuntos
eses pesares propios e alleos como neste
da segunda pa rte de FOLLAS NOVAS , titulado " A xusticia pol a man ".

Mi reinos con calma, y as mans extendidas
dun golpe, idun soyot, deixeinos sin vida ,
Y ó lado, contenta, senteime das vítima s,
tranquila, esperando pota alba do día.
Y estonces .. ., estonces cumpreuse a xusticia,
eu ne/es; y as /eis na man que os ferira .

Manolo Regal

SE OLIERES LE.R IRIMIA
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

Ata nova orde

O

i SUSCRIBETE!

Pagarei p<>r:

O Transferencia á Caixa de Aforros de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
Precio da suscripción
o ano 1 .300 pts.
Suscripción de apoio
2.000 pts.

(máis caro e molesto ca transferencia)
Nome ......... .......... ~ ........................................................... .
Rúa ou Parr<><¡ma~ .... ....................................................... .
Vila ou Axuntaniento .. ....................... ............ Provincia......... .......... .

Recorta e envlanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)

IRIMIA-11

•
A historia dunha meiga
CAP . X.- ONDE SE DA CONTADA VENDA DO
SEU ESPIRITO QUE O AGUSTIN TIVO QUE FACER PARA ACADA-LA LEVITACION .
Prosigue a transcripción literal da libretiña re. mitida polo Agustín desde o máis aló:
"A Ádega aconselloume deixa-la roda de afiar
alí mesmo en Torrijas e virme con ela para Verín
voando os dous na vasoira. Díxome:
- Terás que estar en compaña da túa muller,
para tomáredes os dous xuntos o bebedizo que
vos prepare a base de herba de bethel ; pero é
cousa de poucos días. Despois podes volverte no
trén e seguir afiando.
- Está ben , -contesteille-, pois déixame talar
co xefe de persoal e poñe-la roda ó abeiro, que
estamos en lúa chea e se lle bate o luar no esmeril, méllanse as ferramentas . Aínda che agradecería tamén que aparcases por trás da factoría; porque me da algo de reparo que poidan verme arrincar voando de acabalo dunha vasoira.
- Anda, -meteume presa ela-, non tardes, que
é tempo que se perde. As veces uns minutos
abondan para salvar ou para perder unha
situación.

,

Cando voltei de talar co xefe de persoal e de
deixa- la roda en sitio resgardado, tiña ela na man
un libriño de tapas de coi ro de orizo cacho limpo
de espiñas e díxome.

Tan presto firmei, fixo a Adega sobre de min
uns signos cabalísticos da máis arrabeada hermética e dixo as seguintes verbas: "Aranandapaka, pakadara, reon, se. Y. Satán , Satán " .

- Hai outra causa da que ·aínda non che falei:
para que poidas acacia-la levitación e voar comigo, tés que firmar nesta libreta. Xa ves que lle
quedan poucas follas en brarico. Contén duascentas trece firmas, a maior parte delas de xente
do mundo das finanzas.

Comencei a notar que perdía peso , que me
alixeiraba de carpo, que se me turbaba a vista e
que o universo xiraba e xiraba arreciar de min.
Púxenme da carranchaperna do rabo da vasoira,
tratei de agarrarme ben a Adega, pero só abracei
o vacío e, sen embargo , sentía a sensación de ir
agarrado a algo ou a alguén.

Eu naquel momento firmaba o que fose con tal
de librarme da vergoña de que a miña muller
pudese serme infiel co Bertoldo. Con todo ,
preguntei:
-

¿E qué firmo, se n.on é moita a pregunta?
Firmas a venda do teu espírito.

Non me fixo ningunha gracia: pero firmar, firmei. Cecais puidesen nun xuicio, humano ou divino, apricarme o atenuante da paixón, que é
circunstancia modificativa do discernimento e da
libertade imprescindibles nos actos humanos.
¡Que causas pode chegar a facer un home cando ·
lle apretan!. iDeus se apiade!.

Erguémo-lo vóo sen brusquedades nin campaneos e ... era alucinante, sibilino , narcotizante,
apaixonante. i Era o impensable!. Aló abaixo , moi
abaixo. Aló lonxe, moi lonxe, cada vez máis
lonxe, quedaba o roda solitaria. Voabamos alto,
moi alto, cada vez máis alto. Voabamos á percura
dunha honra quen sabe se xa perdida ou aínda
non pérdida. Fendíamo-lo espacio sideral á percura de non vivir o resto dos meus días na boca da
xente ''.
X. M. Carballo
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Xosé Chao Rego

A gheada non vos é a xeada
Porque xear évos un fenómeno
atmosférico (a xiada, din nalgunha zona de Galicia), pero a
gheada é un fenómeno fonético,
é dicir, de pronuncia.
O primeiriño que ternos que
afirmaré que, contra o que pensan moitos, este fenómeno non
significa que o que así pronuncia
sexa un paleto, nin moito menos.
Non se trata dun defecto persoal,
de persoas concretas que non saben, senón de características
xeográficas que afectan a comu-

nidades enteiras, concretamente
amáis da metade de Galicia.
O segundo a dicirmos é que o
sonido da gheada non é o mesmo
có da "jota" castelá, polo que
está de máis o famoso chiste de
"soy de Lujo y no lo niejo".
Trátase dun sonido de g aspirado, ou h aspirado, semellante ó
que empregan os andaluces, por
non talar dos ingleses cando din,
"Houw dou you dou" e que seica
os indios abrevian dicindo "hau".

Ternos á disposición dos
nasos lectores
O SUMARIO ou índice de IRIMIA
Correspondente os anos:
1981 - 82
1983
1984
Así como exemplares de tódolos
números atrasados, e coleccións
enteiras

Pódense pedir ó Apdo. 5 - Vilalba

¡Colecciona IFUMIA
xa somos historia!

CONSULTORIO
Rúa do Vilar, 37-39, 2SANTIAGc:J

Por iso, nós representámolo con
gh, ou tamén se podería representar con un he un ha barra: h.
Non senda defecto na ptonuncia, con todo, hase escribir sempre o correspondente g (e non
coa transcrición fonética que nós
fixemos, que é causa técnica para
científicos);_ por exemplo, a galiña, aínda que se pronuncie -se
llelo quixesemos dicir a uns gramáticos estranxeiros- transcribindo "a haliña". Seguiremos cacarexando a próxima semana.

Entramos no mes de Santos
lembrando ós nasos difuntos;
xorde en novembro o magosto
para o celebrarmos xuntos.
Os ourizos xa regañan
amosándono-lo froito;
disque a castaña é comida
funeraria e de loito.
A castaña era en Galicia
unha comida ben clásica
e para os nasos labregos
éravos mantenza básica.
Cando de América veu
a pataca para España,
chamóuselle en Galicia
a esa pataca, castaña.
E hai "patacas do aire"
que penden dos castiñeiros,
e hai ''patacas da terra ''
acochadiñas nos leiros.
As castañeiras ofrecen
castañas ó naso anta/lo:
asadas, para comermos,
crúas, para o mal de o/lo.
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