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Perigosa confusión 

Cando estas liñas cheguen ós nasos lectores, é 
posible que xa estea claro para todos o resultado 
do referendo. E tamén é posible, sex_a cal sexa o 

resultado, que a separación existente entre "polí
tica" e cidadanía se teña agrandado ata acadar 
dimensións preocupantes. 

Dígase o que se diga, poucos votantes da de
reita pode rían sospeitar que os representantes por 
eles elexidos, chegarían a pedir/les que se absti
vesen. E iso despois de escoitalos, unha vez sí e 
outra tamén, fa/ar das virtudes da permanencia na 
OTAN. 

E poucos votantes do PSOE poderían así 
mesmo sospeitar que o que en tempo de elec
cións era "non", nos pasillos de goberno troca
ríase ' 'sí''. 

Uns e outros poden estar, en boa razón, fe_ridos. 
¿Para que apoiar a uns partidos que despois de 
convencernos dunha causa rematan por pedirnos 
que fagamos a contraria?. A reacción primeira é a 
dun enorme sentimento de frustración. Historias 
coma estas son máis perigosas para un sistema 
democrático que a me~ma existencia de E. TA. ou 
de golpistas agachados. ¿Para que se queren uns 
representante? que se separan tanto ·dos seus 
repr.esentados,. que rematan por_repres.entarse tan 
só a.si mesmos?. 

Oesta · confusión unicarñente libraron aqueles 
cidadáns que se situaron fóra da órbita do PSOE 
_ou da CP ·(Coalición Popular) . Os votantes dos 
partidos nacionalistas de esquerdas ou dos parti
. dos comunistas. Pero, para desgracia de .todos, as 
~íctimas desta ceremonia da confusión son máis 
numerosas que. os que acertaron a ·situarse fóra do 
teatro. 
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ASAMBLEAS DIOCESÁNS DE 
CATEQUISTAS 

Estanse a celebrar por 
toda Galicia, ó longo 
deste mes de marzo, as 
Asambleas de Oitequis
tas. "Catequistas para os 
tempos novas" é unha 
idea e un proxecto que 
tenta ir facendo unha ca
tequese desde Galicia e 
para Galicia. Un proxecto 
animado desde os Secre-

DIOCESES DÍA 

OURENSE 22 de febreiro 

SANTIAGO 1 de marzo 

VIGO 8 de marzo 

FER ROL 15 de marzo 

LUGO 22 de marzo 

TEMPOS 
NO VOS 

tariados diocesáns de ca
tequese, que recente
mente sufriron unha 
perda considerable: Ma
nolo Cillero. Este ano ató
pase enmarcado dentro 
do proxecto global dun 
Congreso a nivel de todo 
o Estado Español, que se 
celebrará os días 12 e 13 
de abril. 

LUGAR 

Col. MM. Josefinas (Burgas) 

Col. La Salle 

Col. "Amor de Dios" 

Col. "Lestonnac" (Caranza) 

Col. MM. Josefinas 

A MORTE DE OLOF PALME, que é enterrado 
neste sábado, foí un duro mazazo para os que 
aman a paz e a libertade. O primeiro ministro de 
Suecia alentóu os movimentos de liberación dos 
pobos máis pequenos, e estivo sempre en contra 
da carreira armamentísta e do asoballamento dos 
máis ricos. Aínda o lembramos pelas rúas de Es
tocolmo pedindo axuda para os que loitaban 
contra o franquísmo ... A súa vida foí unha cantiga 
a liberdade e unha teima pela paz e a xusticia. 

FRANCIA celebra .este domingo as eleccións 
lexislativas. Neste tempo ternos que salientar a 
proxección exterior que está tendo este estado 
no mundo, e gracias ó cultivo da sua lingua ... 
Corenta estados do mundo, que talan francés 

están empeñados en acadar novas metas no eco
nómico e no político, e sempre respetando a 
identidade de cada pobo. 

A LINGUA GALEGA NO MUNDO MILITAR vaí ter 
un ha nova presencia, pois ata agora só o castelán 
era utilizado nos cuarteis ... O catalan xa estivo 
presente nun acto militar na boca do ministro de 
Defensa. Euskera, catalán e galega van ser regu
lados dentro da administración militar. 

A IGREXADO BRASIL, o país con máis bispos 
exercendo na pastoral, foí chamada ó Vaticano ... 
Esta comunidade de crentes está nunha encruci
llada, mentres moitos bispos defenden con unllas 
e dentes a teoloxía da liberación, outros poñenlle 
moitos atrancos. O que non é doado é facer pasar 
a toda a igrexa do Brasil polo mesmo aro ... ; ela 
sentese movida polo Espírito que a alenta no 
compromiso cos máis pobres. 

UN CURSIÑO DE GALEGO PARA CREGOS vaí 
ter lugar en Lugo nos vindeiros meses, convo
cado pela Consellería de Educación, para máis 
información e tamén para matricularse podedes 
acudir a Casa Diocesán de Lugo. 

AS PROMESAS DOS POLÍTICOS tamén están 
en baixa, despois da volta atrás do Psoe en cau
sas tan fundamentais, coma o problema do paro e 
a Otan ... Diante das eleccións xerais deste ano, 
este partido xa anuncióu que non faría tantas 
promesas electorais, aínda que seguirá gastando 
cantidade en lavala cara dos políticos coa publi
cidade. Vinte mil millóns de pesetas gastaron os 
partidos franceses nas eleccións deste domingo. 

A GUERRA IRAN-IRAQ segue facendo estragos 
desde hai máis de cinco anos. Hai agora dous 
anos esta guerra tivo un dos intres máis dramáti
co.s cando os de Iraq lanzaron gases e armas 
químicas sobor do enemigo, queimando e asfi
xiando todo ... A pesares de estar prohibido, por 
unha lei de 1925, o uso destas armas ... 

FILIPINAS segue refacéndose do rastro de 
fame e opresión que deixóu Marcos. Máis de seis
centos desaparecidos nos derradeíros anos da 
súa dictadura, fan máis grande ese xeito vil de 
castigo político. O estado. con máis xente desapa
recida é Arxentina. 

NA TELE GALEGA non tan todo o esforzo por 
ser fieis a nosa cultura. lso que xa gastóu máis de 
tres mil millóns de pesetas desde o verán, e moi
tos deles en longametraxes mal dobladas ... 
Agora quere outros tres mil millóns para mercar 
series e causas semellantes ... ; mais, cánto invirte 
na creatividade de xente daquí que está a facer 
causas moi boas? 

A BAIXA DO PETRÓLEO E DO DOLAR suporá 
máis ingresos ó Estado polo imposto chamado 
de Renta do Monopolio: unhos douscentos mil 
millóns de pesetas este ano, que aforres ós con
sumidores dos productos do petróleo, estimados 
en máis de noventa mil millóns. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

FORONSE LISCANDO UN A UN 

¿ Quen son eu, Señor, 
en que ceo caído estar subido 
para ergue-la man 
contra do irmán, 
xuzgando, e condenando sen sentido 
ó débil, ó culpable, ó pecador, 
quen son eu, Señor? 

¿ Quen son eu, Señor, 
pois se leo e repaso a miña vida, 
descubro ne/a oscuridades, 
caídas e maldades, 
que me declaran sen medida 
contra ti e contra a xente pecador, 
quen son eu, Señor?. 

¿ Quen son eu, Señor, 
para negar/le ó veciño e compañeiro 
a man do perdón 
e a comprensión, 
eu que gocei de ti primeiro 
tanta paz, sen dela ser merecedor, 
quen son eu, Señor? 

¿ Quen son eu, Señor, 
que quera destruir e esnaquiza-/as 
/apiñas que esmorecen 
e as canas que debecen 
por un chisco de aire para empezar 
outra vez, con humildade e con vigor, 
quen son eu, Señor? 

I TODOS TEMOS ASONDO QUE .RASCAR 

·sempre nos estamos tirando os trastos á cabeza uns ós 
outros. Parécenos que a culpa dos nosos males está nos 
outros. Algúns talan contra dos ladróns, pero as entranas 
que eles amasan parecen ter as mesmas tragadeiras. 
Outros berran contra dos patróns -e ñon lles falta Jl'.l.otivo-, 
pero eles na súa casa coa muller e os tillos non son 
mellares. Moitos queixámonos dos que teñen o poder 
político ou sindical, pero que Deus nos libre de algúns 
que andan por ahí predicando democracia e liberdade. 
Todos ternos moito que rascar. Claro que isto non é razón 
para deixa-las causas como están. · 

PASA-LA REVISION 

Agora discurriron de que os coches que levan certo 
tempo funcionando deben fa~er unha revisión periódica. 
Tamén hai persoas que de cando en cando poñense nas 
mans dun médico para un chequeo ou revisión. Non esta
ría de sobra que se inventara unha especie de tribunal de 
servicio público polo que tuvéramos que pasar todos 
para que se nos fixera unha revisión dos nosos compor
tamentos e aititudes de cara a nós mesmos, ás demáis 
personas, e á mesma natureza. Sabemos que os cristiáns 
fumos cortados polo patrón de Xesús. ¿Daríamo-la talla?. 

Domingo 5. º de Coresma 

XESÚS PERDOA A UNHA ADULTERA 

E Xesús saíu para o Monte das Oliveiras. Pero á 
alborada presentouse outra vez no templo, e toda a 
xente veu onda el; sentouse, e empezou a ensinar. 

Os escribas e fariseus troux$ronlle a unha muller 
sorprendida en adulterio, e poñéndoa no medio, 
preguntáronlle: 

- Mestre, esta muller foi sorprendida en fra
grante adulterio. Moisés, na Lei, mandounos ape
drear a estas tales. Ti, ¿que dis? Xesús, abaixado 
escribía co dedo na terra. Como seguía preguntán
dolle, ergueuse e díxolles: 

- Quen de entre vós non teña pecado, sexa o 
primeiro en tirarlle unha pedra. E, abaixándose ou
tra vez, escribía na terra. Pero eles, ó que o escoita
ron, fóronse liscando un a un, comenzando po.lo 
vellos. Quedou el so coa muller, que seguía no me
dio. Ergueuse entón e preguntoulle: 

- Muller, ¿onde están? ¿Ninguén te condenou? 

Ela respondeulle: 
- Ninguén, Señor. 
Díxolle Xesús: 
- Tqmpouco eu te condeno: vaite, e desde agora 

non peques máis. 

(Xoán 8, 1-8) 
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Cregos para o ano 2.000 
11f1 s 

Estes días hanse barallar moite
dume de datos sobre o seminario, 
pero ben poucos acertarán en ache
garse ó que é en realidade a persoa 
do seminarista de hoxe. E é que fa/ar 
da institución e ben doado; ve-Jos 
paradigmas do pasado, as perspec
tivas de futuro, etc ... , non é relativa
mente difícil, pero nos seminarios 
están a vivir rapaces que ben pouco 
sabemos deles, xóvenes que se 
sinten atraídos e chamados polo 
ideal de loitar polo Reino de Xesús. 
Ve/aqu( o testimonio dun grupo de
les ante o "Oía do Seminario", o 
próximo 19 de Marzo. 

Resposta á chamada 

Esto soa máis ben a tempos pa
sados. Pero non, hoxe aínda se
gue a haber xerite que se sinte 
chamada por Deus ó servicio sa
cerdotal, e que eré fondamente 
no valor de adicar unha vida en
tei ra a servir a Deus nos homes. 
Rapaces que se sinten interpela
dos pola Palabra de Deus que 
tantas veces proclamamos nas 
nosas celebracións litúrxfcas, 
que se sinten interpelados pola 
oración onde ten lugar o contacto 
máis personal con Deus, e que se 
sinten interpelados polas necesi
dades dos irmáns, especialmente 
polas dos máis pobres, a través 
das cales Deus estános recla
mando un ha vida de servicio e en
trega en defensa dos febles, a tra
vés dos que, en definitiva, Del;JS 
urxe o noso compromiso de tra
ballo para a instauración do 
Reino de Xesús. 

Encontrarse hoxe cun semina
rista é ben difícil, pola simple ra
zón de que son poucas as comu
nidades parroquiais que contan 
con algún. Esto fai que haxa un 
descoñecimento case total do 
que é en realidade un mozo que 
hoxe, no ano 1986, queira ser 

¿ Voltán aqueles tempos de Jaita e ilusión? 

crego. Para a maioría dos cris
tiáns, o feito de existiren máis dun 
cento longo de mozos que se pre
paran para o sacerdocio nos se
minarios de Galicia, é un feito 
descoñecido. 

Novos plantexamentos 

As perspectivas de futuro é ver
dade que ternos que pensar que 
serán ben diferentes das de hai 
uns anos: xa non podemos pen
sar no típico crego que se instala 
na súa parroquia e alí fai e desfai, 
senón máis ben nunha pastoral 
conxunta, na que cregos e de
máis cristiáns saiban respostar ás 
necesidades de cada igrexa local; 
xa non podemos pensar naquel 
crego que, en última instancia, é 
o único responsable do que 
aconteza na súa parroquia, senón 
máis ben na idea de corresponsa
bilidade, pola que dalgún xeito, 
cregos e non cregos, polo feito de 
ser cristiáns, todos somos . res
ponsables. Logo, con estas pers
pectivas, moitos dos plantexa
mentos que aínda hoxe seguen 
vixentes na lgrexa teñen que 
cambear. 

Da teoloxía á sociedade 

Precisamente neste curso, os 
seminaristas de Mondoñedo
Ferrol escomenzámo-la nova ex
periencia dun Teologado Dioce
sano aquí en Santiago, tentando 
acadar unha formación especí
fica que nos capacite axeitada
mente para desempeñar nun fu
turo ese ministerio sacerdotal ó 
que nos sentimos chamados por 
Deus e pola lgrexa. O Teologado, 
fundamentalmente centrado no 
estudio da Teoloxía, é decisivo 
para a vida dos futuros cregos, xa 
que é aquí onde tentamos madu
rar na nosa formación humana e 
relixiosa, na nosa formación teo
lóxica e pastoral. E nesto consiste 
precisamente a nosa preparación 
de cara ó futuro,· que ó mesmo 
tempo estanos esixindo un ache
gamento á realidade concreta, un 
proceso de encarnación nunha 
sociedade vencellada a unha cul- · 
tura, que debe traducirse nunha 
valoración positiva do idioma e 
cultura de Galicia, nunha opción 
preferencial polos pobres, e, en 
definitiva, nunha opción polo 
Evangelio de Xesús que nos 
chama a traballar por esta socie.: 
dade da que formamos parte. 

Teologado Diocesano de 
Mondoñedo - Ferrol 
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SAÚDE 

Atención de saúde.en Galicia 

Un dos temas dos que se vén 
talando con máis intensidade ul
timamente é o da escasez de ca
mas hospitalarias para a atención 
dos pacientes nos centro·s do IN
SALUD, coa aparición dun feito 
non desexable como é a presen
cia de enfermos nos pasillos. 
Todo isto., o que en definitiva 
amosa,é un estado deficiente dos 
medios de atención de saúde ga
legos, que irnos analisar en com
paranza co que se dá no resto do 
Estado español. 

Situación real dos servicios do 
insalud en Galicia 

Galicia, que representa o 
7,46% da poboación do Estado 
español, vén sufrindo un ha situa
ción sanitaria de deficiencia e in
xusticia, como consecuencia 
dunha política social regresiva, 

da súa situación de pouco desen
rolo, da permanencia de estruc
turas caciquís de presión do cor
porativismo, da falla de planifica
ción, e máis do escaso desenvol
vemento dos dereitos dos 
cidadáns. 

A situación podemos enten-dela 
dentro do feito dos seguintes ca
dros comparativos (referidos fun
damentalmente á asistencia sani
taria pública da Seguridade So
cial , que se presta a traveso do 
INSALUD): 

Camas de hospitais INSALUD 
por 1.000 beneficiarios: 

Galicia - 1,68 España - 2,01 

Sector público: 

Galicia - 2,30· España - 2,60 

Poboación maior de sete anos 
por médico xeral do INSALUD: 

Galicia - 2.294 habitantes 

Galicia vén sufrindo unha situación sanitaria de deficiencia e inxustic1d . . 

España - 1.908 habitantes. 

Poboación por ATS: 

Galicia - 5.084 persoas 
España - 3.918 ·persoas 

Ambulatorios · e consultorios do 
INSALUD: 

Galicia tén o 3,57% do Estado 
español, senda a poboación pro
texida o 6,53% do Estado 
español. 

Gastos por beneficiario do INSA
LUD no ano 1984: 

Galicia - 21 .839 
España - 25.584 

Algunhas consideracións sobre 
destes datos 

Tódalas cifras anteriormente 
expostas poñen de manifesto a 
discriminación que neste mo
mento supón a situación actual 
de Galicia respecto ás cifras pro
medió de todo o Estado, as cales 
non se poden considerar tam
pouco como suficientes. 

" 
Ante o panorama anterior-

mente descrito, é preciso que to
dos tomemos conciencia da ne
cesidade que hai dun cambio 
profundo na Estructura Sanitaria 
do naso país, e esta toma de con 
ciencia deb~ ser prioritaria por 
parte dos representantes do pobo 
que están elexindo o Presidente 
de Galicia. Este cambio profundo 
cara a un Servicio Público de 
Saúde, único, gratuito , que acolla 
a toda a poboación dun xei to 
iguai , accesible e partic ipat ivo , 
entendo que debe poñerse en evi 
dencia e ser esixido por toda a 
poboación , como consecl!encia 
do DEREITO A PROTECCION DA 
SAWDE QUE TODOS TEMOS. 

Paul ina 
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O CAMPO 

A xestión das explotacións agrarias 

Nos números 211 e 212 deste 
semanario encetábamos unha 
serie de artículos sobre da xes
tión das explotacións agrarias 
con orientación productiva de va
cuno de leite. No sucesivo segui
remos a talar deste tema pero xa 
dun xeito máis concreto. 

Dado que nos será imprescin
dible utilizar nomes "técnicos" 
que son " básicos" para poder ex
plicar os resultados dunha explo
tación traducidos a "índices" 
comparables con resultados de 
outras explotacións, vémonos na 
necesidade de explicar o siñifi
cado deses " índices " de uso máis 
corrente, é decir, ternos que co
ñecer un VOCABULARIO. · 

Pasamos xa a explicalos: 

S.A.U. 

(Superficie agrícola útil). E a 
superficie, en Has. , que está adi
cada a producir forraxes para as 
vacas. Tamén é importante indi
car a distribución en tanto por 
cento desa superficie, por exem
plo, se un ha explotación ten 1 O 
Has. de S.A.U. e desas 1 O Has. 5 
son de pradeira artificial, diremos 
que o 50% desa superficie é de 
pradeira artificial. 

NÚMERO DE VACAS 

Refírese ó número medio de va
cas que houbo na explotación 
durante un ano. Para poder con
tabilizar unha vaca ésta debe de 
estar os 365 días do ano na explo
tación. Se unha vaca está menos 
do ano na explotación, por exem
plo seis meses, será contabili
zada como 0,5, si estuvera tres 
meses sería contabilizada como 
0,25, etc. Os mesmos criterios se 

siguen para as novillas e xatos ou 
xatas. 

As novillas contabilízanse 
como tales desde que teñen un 
ano de idade ata a data do parto, 
momento no que pasan a ser 
vacas. 

Os xatos e xatas contabilízanse 
desde o nacemento ata que teñen 
un ano de idade, momento no que 
pasan a ser novillas, no caso das 
xatas. 

VACAS/Ha. 

(Vacas por Ha.). Así expresa
mos a carga gandeira. Resulta de 
dividir o número de vacas entre as 
Has. de S.A.U. 

U.G.M. 

(Unidade de gando maior). Así 
expresamos a carga gandeira to
tal da explotación (vacas + novi
llas + xatos-as). 

Unha vaca será 1 U.G.M. no ano 
que esté 365 días na explotación 
e teña unha producción de leite 
de 3.500 litros. 

Se a producción media da ex
plotación nese ano é superior a 
3.500 litros de leite, para calcular 
as U.G.M. de vacas, aplicarase un 
coeficiente. Así, por exemplo, 
cada vaca dunha explotación na 
que hai unha producción media 
anual de 4.800 litros deleite, será 
contabilizada como 1, 15 U.G.M. 

Cada novilla contabilízase 
como 0,65 U.G.M. e cada xato ou 
xata como 0,35 U.G.M. 

U.G.M./Ha 

(Unidade de gando maior por 
Ha.). Expresa a carga gandeira to
tal da explotación por cada Ha. de 
S.A.U. 

LITROS DE LEITEN ACA 

Este "índice" resulta de dividir 
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(Ven da pax. anterior) 

os litros de leite producidos no 
ano na explotación entre o nú
mero de vacas. 

Non debemos confundir os li.: 
tros de leite por vaca e ano, que 
expresa este "índice" con "litros 
deleite por lactación" xa que este 
dato retírese ós litros deleite pro
ducidos por unha vaca determi
nada nun período normal dunha 
lactación (305 días). Este último 
dato pódese ver, por exemplo, 
nunha CARTA dunha vaca. 

LITROS DE LEITE/Ha. 

Este " índice " resulta de dividir 

os litros de leite producidos nun 
ano na explotación entre as Has. 
de S.A.U. 

KGRS. DE PENSONACA 

Para calcular este "índice" di
vidimos os kilos de penso consu
midos palas vacas no ano entre o 
número de vacas. 

KGRS. DE PENSO/LITRO DE 
LEITE 

Indica este "índice" os kilos de 
penso consumidos por cada litro 
de leite producido. Resulta de di
vidir os kilos de penso consumí-

O CAMPO 

dos no ano palas vacas entre os 
litros de leite producidos, tamén 
no ano, na explotación. 

LITROS DE LEITE/KGR. DE 
PENSO 

Este "índice" exprésanos os li
tros de leite producidos por cada 
kilo de pienso consumido palas 
vacas. Resulta de dividir os litros 
de leite producidos no ano entre 
os kilos de penso consumido no 
ano palas vacas. 

(Continuará) 

Xesús Mundiña Acebo 

Asamblea Xeral do "Movemento Rural Cristián" e do 
''Movemento Xuvenil Rural Cristián''. 

Os pasados días 21, 22 e 23 de 
febrero celebrouse en Alcoben
das (Madrid) unha asamblea que 
xuntou ó Movemento Rural de 
Adultos e ó Movemento Xuvenil 
Rural , cada un cunha dinámica 
propia. 

O Movemen1o de Adultos tivo 
como punto central da súa asam
blea o tema da formación. Valo
rouse como positivo a presencia 
de moitos labregos, anque aínda 
houbese tamén demasiados cu
ras. A presencia e iluminación de 
Pepe Morales (vello militante da 
HOAC) foi de gran axuda .. Aínd,a 
que non saíu docum~,nto fina_I: f1-
xose unha clarificac1on das linas 
de formación que debí~n rexir ó 
Movemento, según un material 
elaborado anteriormente. 

Elexiuse unha comisión para 
que siga traballando no plan de 
formación, e aprobouse liberar a 
unha persoa para traballar exclu
sivamente polo Movemento. Ta
mén se valorou positivamente o 
labor da revista "Militante", re
vista do Movemento para todo o 
Estado. En xeral notouse ánimo e 

ganas de seguir adiante e 
avanzar. 

O Movemento de xóvenes ru
rais, pala súa banda, emp~~ou 
poñendo en común as acc1ons 
transformadoras que se están le
vando a cabo nos diversos luga
res nos que está implantado o 
Movemento (Castilla, Extrema
dura, Andalucía, La Rioja, Cata
luña, Canarias e a nasa Terra). O 
día seguinte houbo unha mesa 
redonda sobre varias experien
cias de transformación dese 
mundo rural, entre as que IRIMIA 
tamén tivo a súa palabra. Tras 
dunha exposición e invitación á 
reflexión sobre " O Reino de 

Deus, os seus valores, e como 
imoslo construíndo". Traba
llouse por grupos sobre os pro
blemas do agro e as respostas 
que os mozos do mundo rural lles 
poden dar, que plataformas de 
acción potenciar, cales cómpre 
crear, etc. Salientáronse como 
conclusións: traballar desde os 
máis pobres, potencia- las plata
formas existentes no campo, e ir 
facendo realidade o Reino de Xe
sús persoal e colectivamente ; po
tenciar tamén real id ad es concre
tas como as cooperativas, si ndi
catos e asociac ións xuven ís. 

V.P. 
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UNHAVEZ ... 

Unha vez, eran uns nenas cha
mados " Carapuchiña Vermella", 
ou " Polegariño", ou "Cincenta", 
ou "Hansel", ou " Gretel", ou ... 

Unha vez, era a " Bela Dur
mente ", ou o " Xastriño Valente", 
ou ... 

Unha vez, era o lobo e os sete 
cabritos, ou os sete corvos, ou os 
músicos de Bremen, ou ... 

Unha vez, eran ... dous irmáns 
chamados Jacob e Wilhelm 
Grimm que naceran na localidade 
alemana de Henau, o primeiro, o 
día 4 de xaneiro de 1785, e, o se
gundo, o 24 de febreiro de 1786 e 
que, tempo despois, adicarían 
parte da súa vida a recoller dos 
lab ios dos campesiños, pegurei 
ros, barqueiros ... , estes cantos 
populares que acabamos de citar 
e outros moitos máis que, de país 
a tillos e de avós a netos se ían 
transmitindo de xeración en xera
ción desde tempos moi vellos. 
Neste ano pasado e no presente, 
cumprímo-lo 11 CENTENARIO do 
seu nacemento, motivo polo que 
lles adicamos este comentario. 

Viehmann de Zweherem, unha campe
siña e boa conteira que /les contou ós 
Grimm a maioría dos cantos que recolle -

ron e os máis fermosos. 

Unha vez ... (1) 

Jacob Grimm (1785 - 1863) e 
Wilhelm Grimm (1786 - 1859) 

OS IRMÁNS GRIMM 

Jacob e Wilhelm foron os ir
máns maiores da familia e, des
pois de perder ó pai cando eles 
eran aínda moi novas, tiveron que 
adicarse a soste-la familia e, ó 
mesmo tempo, a satisface-las 
súas propias ansias de saber. Es
tudiaron Dereito, foron historia
dores, filólogos e linguístas. Tra
ballaron de bibliotecarios, profe
sores e académicos. Igual ca moi
tos outros escritores alemáns da
quela época, eran admiradores 
da Literatura Medieval Española, 
sobre todo dos romances, por es
tar emparentados coa Literatura 
Popular. Por outra banda, o pobo 
alemán compartía senti_mentos 
comúns cos españois por estaren 
ambos pobos asoballados palas 
tropas de Napoleón. Todo esto 
contribuíu, dalgunha maneira, a 
animalos a face-ra súa recolleita 
de cantos populares. Jacob que
dou solteiro toda a vida. Wilhelm 
casou e tivo varios tillos. Os dous 
irmáns viviron toda a vida xuntos, 
traballaron sempre xuntos e xun 
tos foron soterrados en Berlín. A 
marte levounos despois de estar 
traballando, incluso no derra-

EDUCACION 

deiro día da súa vida, da mañá á 
noite. Wilhelm morreu o 16 de de
cembro de 1859 e Jacob, o 20 de 
setembro de 1863. Wilhelm es
taba xa un pouco canso e sen 
saúde, pois padecía do corazón. 
Jacob, en cambio, aínda facía 
plans para o futuro. 

OS CONTOS DE GRIMM 

Os irmáns Grimm adicaron 
parte da súa vida a recoller por 
escrito cantos populares porque 
se decataron de que esa riqueza 
creada polo pobo estaba en pe
rigo de desaparecer por i rense 
perdendo, xa naquela época, os 
cos-tumes de que os maiores lles 
contaran cantos ós nenas. No 
1812 sae un primeiro volume da 
colección de cantos, e, no 1815 
sae o segundo, ambos co título de 
" Cantos de nen os e do lar". Este 
titulo s~n embargo, non debe ta
cemos crer que eles pensaran di
rectamente en recoller cantos 
para nenas, aínda que tampouco 
desbotaban esta idea. Eles reco
lleron os cantos coma material 
para estudios literarios e históri
cos. Sen embargo, os nenas 
apropiáronse destes libros e en
tón eles, no 1825, tan unha selec
ción especialmente preparada 
para os nenas. Antes desto, o que 
eles pensaban era que estes can
tos si que se· -lles podían ler ós 
nenas porque eso era como unha 
maneira de seguírllelos contando 
oralmente como se facía antes de 
recollelos, nas xuntanzas familia
res. Son cantos que están en con
sonancia cos nenas pois, neles, o 
feito d_e que os animais, as pran
tas e outros seres inanimados se
xan capaces de talar fainos estar 
acordes coa forma de pensa
mento dos nenas de poucos anos 
que tamén atribuen a este tipo de 
seres sentimentos coma os das 
persoas. 

Xulio Cobas Brenlla _ 
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Castelao Semp re 

No número 220 traguíamos a 
esta páxina o prólogo do album 
"Nós", colección de debuxos de 
Castelao feitos entre os anos 
1916-1918, e publicados en 1931 . 

Este álbum de debuxos consa
grou a Castelao comd un mestre 
da caricatura e o debuxo, e como 

A verdade 

un artista xenial. Con poucos re
cursos técnicos -que varían de 
simples liñas a debuxos mais 
valorados- Castelao sabe expre
sar, como nunca se fixera ata da
quela, a alma do pobo galega, es
pecialmente das clases mais po
pulares . . Un ha obra de ironía e 
dor, de sátira mordaz e solidarie
dade coa dor dos asoballados, ó 
mesmo tempo que unha rebeldía 
contra do inxusto orde estable
cido. Liñas, luces e sombras, es
tán o servicio dunha realidade a 
cotio desfigurada e "suavizada" 
polos "artistas do bonito"; o lá
piz, a pluma e os pinceis do artista 
están neste caso ó servicio da 
verdade, fondamente sentida, e 
convírtense en arma subversiva e 
instrumento de rebelión. 

Con xenialidade e mestría vai 
desfilando todo o repertorio da 
vida social galega daquel tempo 
-en moitos aspectos ainda real 

hoxe-: o caciquismo e a emigra
ción, a escala, a política, a opre
sión da "xusticia", a lingua, o 
campo e o mar, ... Os marxinados 
ocupan lugar privilexiado, espe
cialmente os cegos -"os meus 
amigos", como lles chamaba 
Daniel-. 

En 1919, cando estes debuxos 
percorrian as principais vilas e ci
dades de Galicia, un intelectual 
galega, Xoan V. Viqueira, comen
tou: "Castelao, o primeiro entre 
os pintores nosos, chegou ó 
fondo da nosa ialma e soubo dar
lle o contorno que lle facia falla". 

Victorino Pérez 

-------------------------------------------· --------------- --X 
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FICHAS DE NATUREZA- O Moucho Común -

EN GALEGO.-

EN CASTELAN.-

PESO.-

ENVERGADURA.-

LONGO.-

(Athene noctua) 
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Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez ("Oitabén " ) 
Primitivo Iglesias 
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"A Candea", un ha revista de onte e de hoxe 
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Revi s t a dos A lumnos do 1. T . C . 

"A Candea" foi unha revista que fi
xeron un fato de seminaristas, aló po
los anos 74-75. ¡Canto cambiaron as 
causas desde entón ! Só 1 O anos, e 
semella que pasaron máis de 20. Qué 
lonxe quedan aqueles anos dos de
rradeiros coletazos da dictadura e a 
transición dun réxime represivo a ou
tro "de liberdades", ¡aquel Felipe 
González "progre'', que ía ós recitais 
de Raimon e daba mítines en mangas 
de camisa!. Aqueles anos do Concilio 
Galega, do "Cambio estructural da 
lgrexa" -cambio que nunca chegou e 
ainda foi a piar-. A búsqueda dun se
minario diferente, ... Anos de loita e 
esperanza, de fe no futuro, de proxec
tos aínda posibles, de camiños non 
andados na sociedade e na lgrexa. 

"A Candea" só sacou tres números, 
a súa andaina quedou frustrada a 
pouco de nacer. "Un xeito de talar", 
"Verdade cero", "Realidade en 
blanco e negro", ... eran as súas sec
cións. O segundo número tora adi
cado na súa meirande parte a Caste
lao, e no terceiro a revista morrera 
afogada polo enfrentamento coa ins
titución e polas divisións internas. 

Agora, 1 O anos despois, apareceu 

de novo "Candea", revista dos alum-_ 
nos do Instituto Teolóxico Composte
lano -como agora se chama o aínda 
non ben afirmado Seminario lnterdio
cesán, polo que tanto se loitou nou
tros tempos-. Dentro da súa cativeza 
de medios (non melloraron moito nos 
1 O anos), ten un ha importante novi
dade frente á vella "A Candea", a de 
agora está integramente escrita en 
galega, polo menos os dous números 
que saíron ata agora. Esperamos que 
o sentimento galega e dunha lgrexa 
nova estea nela non só na forma se
nón tamén no fondo. 

Na sensación tan decadente e 
morta que nos presenta a cotío o Se
minario, "Candea" representa unha 
inxección de optimismo, de espe
ranza nunha lgrexa máis auténtica e 
comprometida cosque menos poden, 
e unha galeguidade necesaria e im
prescindible para un Seminario ver
dadeiramente galega. Desde IRIMIA 
animamos a estes mozos a que sigan 
adiante con bo ánimo e que a nova 
"Candea" teña moito máis de tres nú
meros de andaina. 

Victori_no Pérez 

><----------------------------------------------------------- · 
A.- DATOS XERAIS 

Os seus ollos amarelos, colocados en posi
ción frontal, danlle un aire divertido a esta 
pequena rapiña da noite, que fai lembra-la 
cara dun gato. 

A súa voz ten varias tonalidades, sendo a 
máis característica o Miu, Miu, Miu ... , seme
llante o miañar dos gatos". En estado de excita
ción emite un Mouuu, Mouuu, ... tebregoso. 

De primeiros de abril a finais de maio pón de 
2 a 7 ovos, que choca a femia en 28 días. 

Apousado nun poste do tendido eléctrico 
pódese confundir cun illador da corrente. 

, 
B.- TECNICAS DE CAZA 

Pola noite, atraído por calquera luz, soe ca
zar todo tipo de insectos: bolboretas, vacalou
ras, coseos, grilos, etc.; ou mesmo ratos epa
xariños enfermos. 

C.- ANECDOTARIO . 
E moi popular a crenza de que o moucho dá 

ou presaxia a marte, o que desatou a carraxe 
das nasas xentes en contra del. A nosa expli
cación non é outra máis ca dunha simple cues
tión de estratexia por parte do cazador. Sabe
dor de que os insectos acuden á luz -e onde 
hai un enfermo soe habela toda a noite- o 
moucho toma posesión do tellado e desde alí 
emite os seus chíos característicos, que deli
mitan a súa territorialidade de caza. 

D.- ACTIVIDADES 

1. - Recolle lendas e anécdotas relacionadas ca 
moucho. 

2. - Trata de observa/o mentres caza. 

3. - Dos tres esquemas identifica o del e dálle a 
cor correspondente ós o/los. 

4.- ¿Que outros nomes recibe en galega?. 

¿Cales? 

o 

o 
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Cousas dos carballos e doutras arbores (111) 

Hai unhas semanas comenzara a contarvos 
unha conversa que tiven ocasión de escoitar en
tre un carballo e un piñeiro e que me deu oportu
nidade de comprobar aquela afirmación de D. 
Alvaro Cunqueiro de que os carballos son as ár
bores de máis señoría espiritual. Lembraredes 
que o outro día rematabamos aquela conversa 
entre as dúas árbores no punto en que o piñeiro 
quixo chufar do seu título de "insigne" e o carba-
l lo repricaballe que os verdadeiros títulos son os . 
que nacen da pobreza do corazón , anque non 
estean rexistrados nos papeis nin se poidan lucir 
enmarcados nun cadro. 

A ·isto respondeulle o piñeiro. 

- O que se cotiza é o que se pode amosar, o 
que se ve, o que pode apreciar calquera. ¿De que 
podes presumir ti, carballo?. 

Eu non presumo -contestou con moito aplomo 
o carballo-·, porque presumiré un certo xeito de 
querer engañar e eu non engaño a ninguén, ¿ti 

"? SI .. 

- Ninguén che pide filosofías, amigo. Dí, se tés 
resposta, ¿que tés ti que -eu non teña?. 

- Eu, -seguíu sosegado o carballo-, teño alma, 
que no meu caso chámase cerne, e en miné algo 
constitutivo; en troques, ti tés aneis, un anel por 
cada ano de vida, cousas externas, as tales para 
presumir. Eu teño a pertenencia a unha raza, a 
unha etnia, son celta. Ti es de aquel e de acolá. 

O piñeiro, querendo tamén amasarse moi se
guro de si mesmo, repricou . 

Por ese camiño non sigas que non tén saída. Eu 
son de todo o mundo e hoxe iso é o que campea, 
o eu~opeísmo, o universalismo. 

- Tornas'á túa idea fixa, piñeiro chufón: cam
pear, presumir, lucir. Pretender ser de todo o 
mundo sen ter unha identidade clara é unha ma
neira de non ser de ningures. O teu Documento 
de ldentidade sempre terá unha raia sen cubrir, a 
mesma que o meu tén cuberta con "cefta
galego". 

Por un intre coidei que non lle quedaba res-

posta ó piñeiro, pero trabucábame, porque, des
pois de cavilar uns instantes, proseguíu. 

- Traer a conto agora ós celtas, é talar de 
historias do pasado, nin sequera abondo com
probadas, e o que conta é a realidade, non as 
lerias de tempos ós idos. 

- Traer a conto ós antergos é afinca-las raíces 
na realidade á que ti te retires, piñeiro. Non con
fundas realidade con presente. 

- Moito lles debes ti ós celtas ... -tentou de talar 
con sorna o piñeiro-. 

Non sei se lles debo ou non, pero algo tiveron 
que ver en min para terme por símbolo da fertili
dade e para vencellarme á divinidade. Tíñanme 
consagrado, por se non o sabías, ó deus do trono 
e sabían que nas miñas entrañas gardo a fonte 
das centellas. Xa che dixen que teño alma con 
tódalas consecuencias. 

Ergueu a voz o piñeiro, que é xeito máis común 
de defende-las súas razóns os que non teñen 
razón e dixo. 

- Vouche tapa-la voca unha vez para sempre, 
carballo; ¡estas pasado de época!. Ti talas de 
l~rias que hoxe non contan. Vives de nostalxias. 
Estás tocado de saudade. Báixate á realidade e 
fíxate no que conta: a rendabilidade, a utilidade, a 
produtibidade, o inmediato, o curto prazo. En 
todo iso non me pós ti o pé diante. Eu ós dez anos 
dou puntóns e ós vinte son madeirable, ¿e ti? 

- Eu non -cortou moi secamente o carballo-. 
Eu non dou puntóns, porque iso é hoxe e non é 
mañá. Eu dou traves para as casas, chedas para 
os carros, travesas para as vías do tren, mobles de 
estilo. Cousas todas elas para as que non vale un 
rapaz de dez anos nin un mozo de vinte, porque 
fai falla te-la personalidade ben asentada e iso 
ningunha árbore o cons~gue en dez nin en vinte 
ános. Ademáis, os negocios feítos á presa, para 
os que ti te prestas, non son de fiar. 

Outro día seguiremos aínda con esta conversa 
entre as dúas árbores. 

X.M. Carballo 
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Xosé Chao Rego 

4 F4L4 é cam¡ño 
A voz dos super-tacañóns 

Falando da colocación dos pronomes átonos 
-me, te, se, nos, vos,-, irnos escoita-lo que nos di 
o libro " Galega 2", páxinas 99-102: 

" E moi importante a colocación correcta das 
formas oblicuas palas diverxencias co castelán. 
A situación normal é a seguinte: A) Nas oracións 
simples e na principal das subordinadas o pro
nome vai despois do verbo: "Levounos con el"; 
B) Nas oracións subordinadas o pronome vai 
diante do verbo: " Dixo que llo trouxeran". 

Pero os supertacañóns advirten, nun recadro, 
isto: 

COUSIÑAS A TER EN CONTA 

Comunicar asistencia a: 

-AROUSA: m. Gaite -503673 
- PONTEVEDRA: L. Cendón - 858138 
- VIGO: Bieito Santos - 379494 
- A CORUÑA: Vangarda Obreira - 236084 
- FERROL: Pepe Couce -313750 
- NOIA: M.X. Juana1ey - 820897 
- LUGO: X. Lois Sáez - 229554 

M. Carmen G. - 217037 
- OURENSE: Rosa Rodríguez Aguirre - 245921 
- SANTIAGO: A. Bueno - 590142. . 

Geliños Alvarez - 586036 
B. Rap0$9 - 596321 

LUGAR DO COLOQUIO: Santiago 
" COLEXIO DA COMPAÑIA DE MARIA" ... 587500 

IMPORTANTE: Hai que ter moi en canta todas 
estas normas, pois moitos escritores galegas co
locan o pronome arbitrariamente. Só é posible a 
posposición cando a oración subordinada, psi
coloxicamente, adquire unha posición relevante 
na frase: Tede tino de non vos achegar á circular, 
que, como xira a moitas revolucións, pódevos 
levar unha man; supoño eu que o tolo deixaba de 
cismar e rañar nas súas teimas e poñíase nos 
asunto do ficticio; o certo é que eu maxinábate 
doutra maneira; dille a fulano que mañá ou pa
sado váille enferma-la besta. 

Seguirémo-la semana próxima escoitando esta 
autorizada voz e demorando en certas excep
cións ás dúas regras xerais. 

Hai anos, Fernindad Marcos 
mandou matar a traición 
ó líder Benigno Aquino, 
mais ... vive o seu Corazón 

Corazón ou "Cory" Aquino 
esa muller á que a xente 
votou ató en Filipinas 
pra que sexa presidente. 

O tirano de Manila 
non quer deixa-la cadeira 
mentres a xente, nas urnas 
mandoulla deixar ba/eira. 

A taita dos filipinos 
un bo resultado abrangue: 
nunca resulta perdido 
dun mártir o propio sangue. 
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Marcos fuxiu do país con máis de .600 millóns de 
pesetas 
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