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DIA .D AS LETRAS GALEGAS
Aquilino Iglesia Alvariño
Esta foto que vedes aquí a carón é o texto do "Naso
Pai" tal como está na basílica do "Pater Noster" no
monte das Oliveiras en Xerusalén. É unha causa moi
reciente, do 1985. É coma un sinal que nos está
recordando esa necesidade elemental de que os
cristiáñs galegas vaiamos aprendendo a fa/ar/le en
galega tamén ó naso Deus, creador da vida, da xente,
e das diversidades todas que nos diferencian e nos
unen nun conxunto cultural fermoso na súa
variedade.
Neste días das Letras Galegas-1986, ó mirar para a
sociedade galega temas que recoñecer con tristura
que a lgrexa segue a ser un dos grupos sociais que
toman con menos seriedade o galega como lingua
normal no desenrolo das súas funcións. Os razonamentos en contra da utilización do galega na liturxia
nas nasas igrexas van desaparecendo un tra-lo outro,
pero sen embargo persiste no 98% dos cregos, frades e monxas galegas esa teimosa manía de separa/o galega dos templos, da oración e da experiencia
relixiosa. Para nada valeron as recomendacións do
Concilio Pastoral de Galicia; para nada parece que
valen tampouco a repetida invitación de estudiosos
do home e da sociedade. Os responsables do culto
seguen o/landa con indiferencia absoluta uns razonamentos cargados de intelixencia e humanidade.
Hai TV galega en galega, hai radios galegas en
·galega, hai cantidade de colectivos que traballan fortemente pala implantación do galega nas súas áreas
de trabal/o; hai moita escala en galega, pero segue
sen haber bispos, cregos, lgrexa galega en galega.
Se tivésemos que comparar a /grexa, compararíamola con esa incomprensible disposición dos medios de comunicación escrita (periódicos sobre todo)
que case sistemáticamente pechan as súas portas á
lingua que fa/a a meirande parte dos seus lectores.
A historia do Misal en galega xa é de película, e non
digamos a da Biblia en galega. Que a estas alturas
non dispoñamos deses dous libros básicos para o
culto en galega descalifica sen máis a capacidade
pastoral duns pastores (bispos e cregos) que seguen
empeñados en apoiar comportamentos sociais que
carecen de toda razón. E ¿que dicir xa dos Leccionarios, Rituais, Libros de oración, etc.? Non é que sexa mos un ha igrexa pobre; somos unha igrexa despreocupada, desinteresada do naso. Se se quixese pa render, pode ríase botar un ha o/lada á lgrexa vasca e
catalana, ás que ninguén !les negará unha boa dose
de intelixencia, paixón e autenticidade 'cristiá. Pero
claro, eses son ¡separatistas!

· Rezar en galego ¿para cando?
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A M.E SA POLA NORMALIZACION LINGUISTICA
organiza na Festa das Letras Galegas un festival
para manifesta-las súas aspiracións; forman esta
"mesa", entre outros, a Federación de Asociacións Culturais Galegas, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de
Lingua, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega,
e outros. Agora estan a busca-la solidariedade de
partidos, asociacións, profesionais ... , cos seus
planteamentos.
AS "IRMANDADES DA FALA DE GALIZA E
PORTUGAL" veñen de tira-la rúa o primeiro número da revista de lusofonía: "NOS", lembrando
aquela revista que crearan Castelao e Vicente
Risco ... Buscan a integración do noso idioma no
acorde ortográfico luso-brasileño.
111 PREMIO XERAIS DE NOVELA o mellar dotado económicamente na nosa terra (un millón de
pesetas), vén de ser convocado, facendo fincapé
en que os orixinais teñen que estar redactados na
normativa aprobada pola Xunta de Galicia (Instituto da Lingua-Real Academia Galega). O prazo
de presentación remata o dez de setembro.
i

OUTROS PREMIOS IMPORTANTES están ás
portas : o de ensaio que leva o nome de "Otero
Pedrayo" e que convocan as Diputacións Provinciais, con tema libre e que para máis novas, poden dirixirse á Diputación de Lugo, e o premio de
Novela, "Eduardo Blanco Amor", que convocan
varios dos nasos concellos e que este ano organiza o concello de Ribadeo.
ANIVERSARIOS: neste ano ademáis dos cen
anos do nacemento de Castelao e Valle-lnclán,
excelente escritor galega en castelán), lembramos tamén o centenario de Florentino López
Cuevillas, que tanto traballóu no eido da cultura e
da etnografía galegas, así como os cincoenta
anos da marte de Antón Vil ar Ponte, fundador das
lrmandades da Fala, e Alexandre Bóveda, mártir
galeguista. Sen esquece-lo centenario do Himno
Galega.
OS DOBRADORES DA TVG foron actualidade
neste primeiro ano de traballo da tele de Galicia,
polo xeito non sempre claro de ser escolleitos ...
Non se tivo moi en canta o amplo equipo de
actores con grande coñecemento da nosa lingua,
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Coplas dos Maios 1986
Por ser orixinais
crearon un novo imposto,
ó de quita-los cartos
botanlle moito conto .

Outra cousa vós é
a televisión galega:
dende a carta de axuste
é todo un poema.

Chamanlle «engadido»
ó que fai ben pouco
chamaban lle sen rodeos
simplemente roubo.

Algún dos seus programas
semellan africanos
e hai outros que sonvos
algo americanos.

Para os dictadores
foi iste un mal ano:
caiu o Duvalier,
lmelda e o Marcos

a

Primeiro foi Ju lito ,
despois o señor marqués
maís tarde foi un ministro
¿que lle das Isabel?

De Gadaf i e do Reagan
deses tolos xa non falo,
tantos hai na nosa terra
como días leva o ano.

Sei cantar e troulear
tamén sei pinta-lo mono
son un bo estudiante
convén me saber de todo.

Do señor Calviño
píden moitos o cese,
pero terán que tragalo
por moito que lles pese

Aquí remata o Maio
se non hai outro remedio
non nos irnos amolar
se nos dades un premio

Como o caso do can
el só é un mandado,
que culpa vaí ter
si é a voz do seu amo.

Pena non decirlle a algún
todo canto merecía:
o que non cantemos hoxe
farémolo outro día.

Colexio Curros Enríquez (Ourense)

nin as asociacións de dobraxe xa existentes
aquí ... Viñeron empresas de dobraxe máis preocupadas no lucro que no talar ... Senda éste un
dos puntos máis negros da TVG.
A 111 CARREIRA POPULAR EN DEFENSA DO
NOSO IDIOMA comenzou na primeira quincena
do mes de maio, organizada pola Federación de
Asociacións Culturais Galegas. Esta Carreira
quere simboliza-lo desexo de avanzar no uso e a
defensa do Noso Idioma. No manifesto que se vai
ler no comenzo e final de cada etapa, denúnciase
ós poderes públicos na súa ineficacia na normalización e o emprego do galega e a organización
de campañas que simulan promove-lo uso do
mesmo. Este ano a Carreira do Idioma realizarase
por comarcas rematando nun acto final que terá
lugar o 17 de Maio en Santiago.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

CONVERSA
Xesús,
ti sempre no medio da comunidade,
no medio de nosoutros,
aí é onde queres estar;
cando as portas están pechadas
e o medo é grande, solemne.
Medo a todo e por todo:
polo pan de mañá,
palas propias mans,
polos mesmos compañeiros,
polos soberbios da terra que nos abouran.
Xesús,
co costado e as mans feridas,
ofrecéndono-la paz,
a paz de cada día,
tan urxente coma o pan
que a anuncia e a encamiña.
E coa paz a alegría
iAi, a alegría!
ese froito madurecido
nas ponlas da fe firme
e da esperanza traba/lada.
Xesús,
en viadas por ti, por ti mandados
para vestir de festa
os loitos e loitas desta terra.
Envoltos sí que andamos
en a/ento de esmagados, ·
pero ¡que forte é e poderoso
ese alento teu para cansados!
Xesús,
no medio da comunidade,
abrindo as portas, cos medos despachados.

Domingo de Pentecostés

,
XESUS APARECE
DISCIPULOS ·

NO MEDIO

DOS

Naquel día, o primeiro da semana, ó serán , estando pechadas as portas de .onde estaban os
discípulos, por medo dos xu~eus , chegou Xesús
e poñéndose no medio, díxolles:
- Paz convosco.
Dito esto, amostróulle-las mans e maiolo costado. Os discípulos alegráronse, vendo ó Seño r.
El díxolles outra vez:
- Paz convosco: como o Pai me enviou a min ,
tamén eu vos envío a vós . .
Edito esto ale~tou sobre eles, e díxolles:
Recibide o Espírito Santo: a quen lle
perdoéde-los pecados, quedaránlle perdoados ; a
quen llos reteñades, quedaranlle retidos .
(Xoán 20, 19-23)
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Aquilino Iglesia Alvariño, un poeta
-O día 17 de maio celébrase o "Día
das letras galegas". O Día das letras
galegas empezouse a celebrar no ano
1963, conmemorando o centenario
da publicación do libro de Resalía de
Castro titulado "Cantares Gallegos"
o 17 de maio de 1863. Desde aquel
maio do 1963 cada ano vaise recordando a un escritor galega importante polos seus escritos feítos en galega. Este ano'tocoulle a vez a Aquilino Iglesia Alvariño, natural de Vilarente, en Abadín (Lugo). Foi un gran
escritor, poeta sobre todo, aínda non
moi coñecido.
¿Que é un poeta?

O poeta non é un tolo ou un chiflado que anda ollando como voan os
paxariños. Tampouco non é, sen
máis, unha persoa que fai versos.
Poeta é unha persoa que mira para a
vida, para as outras persoas e para as
causas, e descobre nelas grandes
fonduras que lago expresa nunha linguaxe fermosa e moitas veces valéndose de imaxes ou comparanzas traídas con moito xeito e medida.
Porque a vida podémola comparar
cun dado de xogar ó parchís. Seríamos parvos se non vísemos no dado
máis que o número que queda por
riba, e gaña ou perde. Termando da
cara que xoga hai cinco máis. Na vida
tamén pasa así. A cara que xoga case
sempre é a cara do poder, dos cartas.
Pero debaixo dela, encubertas por
ela, asoballadas por ela, están outras
caras, case sempre máis importantes
e menos apreciadas. Pois ben, a poesía está ó servicio destas caras ocultas da vida.

¿Para que val un poeta?

Agora xa ti saberás responder a
esta pregunta. O poeta, facendo personalmente o exercicio de meterse na
fondura da vida, axúdanos ós demais
a facer outro tanto. Non hai nel rentabi l idade económica, pero hai rentabilidade vital. Un poeta sempre nos ensina a vivir, sempre é unha fonte de
vida.
Certo que hai poetas e poetas; máis
simples e máis complicados; de esquerdas e de dereitas; dos ricos e dos
pobres; e témolas que saber distinguir ben , porque cada un ve a vida e

as súas fonduras desde os seus intereses e os intereses do grupo que el
defende. Pero, en xeral, na medida en
que é unha busca da verdade persoal
e colectiva, a poesía sempre será un
arma nas mans dos pobos e das
persoas.
O poeta Aquilino

En Galicia a poesía sempre significou unha mellara para o país. Os poetas, uns máis e outros menos, sempre
axudaron a descubrí-la grandeza da
nasa terra e das nasas xentes, e sempre nos urxiron a tomar en serio a
construcción da mesma; moitas veces incluso puxeron o dedo na chaga,
denunciando abertamente ós tramAquilino Iglesia Alvariño
posos que queren engañar ás clases
baixas dándolles a vivir unha vida re- . . . . - - - - - - - - - - - - - - baixada e escrava.
Aquilino foi un poeta da Terra Cha
OBRAS POETICAS DE
de Lugo. Naceu o 11 de xuño de 1909
AQUILINO
en Vilarente (Abadín). Estudiou no seminario de Mondoñedo ata os 24
· Señardá, 1930. E o seu primeiro
anos. Desde o 1933 ata o 1948 vive en
Vilagarcía de Arousa, e ali traballa de, libro.
profesor; no 1948 trasládase a Lugo,
· Corazón ao vento, 1933
onde ensina como catedrático de la· Cámaros verdes, 1947.
tín; os anos 1950-1951 pásaos tamén
· De día a día, 1960.
como profesor en Pontevedra, e remata os seus anos e días en Santiago
· Lanza da soledá, 1961 .
o 29 de xullo do 1961.
· Nenias, 1961 .
·Leva o seu cantare, 1964. Editado
despois da súa marte.
Características da poesía de Aquilino
Os que mellar o representan son
Corazón ao vento, e, sobre todo, cáEstas son as características da poe- maros verdes. Pódense atapar xunsía de Aquilino:
tos na Editorial Galaxia.

- É un ha poesía especialmente dedicada a canta-la fermosura e grandeza do campo, da natureza, e dos
homes que a coidan.
- É unha poesía que utiliza moito a
natureza como imaxe para comunicar con ela os sentimentos de Aquilino frente á 'vida e á marte.
- É unha poesía que emprega
unha linguaxe moi boa, que Aquilino
aprendeu sobre todo das súas conversas coa xente labrega.
- É unha poesía que nos seus mellares momentos dedicase a describir
simplemente a vida rural, sen tomar
posicións frente ás condicións de
vida dos labregos, e frente ás causas
que tan que sexan como son.
Manolo Regal

ORACION DO SAPO
"Señor que estás nun reculliño de
sombra,
e andas sempre por camiños de noite,
e cantas cad'hora e cando o teu cantar
sin que ninguén se mofe de Ti.
Líbranos, Señor,
das causas que andan a correr.
Dos pucheiros cheos d'auga, nas hartas,
e da 0oca das cobras,
e da roda dos carros,
e de todol-los bichos malos.
Dainos, Señor,
un alpendre de sombra e de luar
para cantar,
E un carreiriño de vagalumes
palas hartas vizosas do teu reino".
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DOS PASOS DE AQUILINO
Conversa con Manuel Iglesia Alvariño
O home que conversa .con nós chámase Manuel. Anda polos 70 anos. Fraternal na tala e no trato. Dos catro tillos da
familia, viven él mais unha irmá. Aquilino
morreu no 1961. Jaime, na guerra civil.
Manuel vai facendo reconto de tódalas
historias que foron enchendo os seus
días.
-

¿Qué acorda de Aquilino?.

Acordo cando eramos nenos: Aquilino, Jaime e máis eu. A Jaime e a min
gustábanos máis ir ós niños e andar
en causas de cativos. Aquilino era
algo máis extraño. Non lle reinaban
aqueles entretenementos. Era amigo
de facer causas de madeira: arados,
xoguetes,... tamén lle daba moito
gusto ler.
Os tres tomos á escala que había na
parroquia veciña de A Graña. Despóis
Jaime e máis eu paramos de estudiar;
pero Aquilino seguiu indo a Castro de
Rei.
- E... ¿por qué· foi que Aquilino
continuou estudiando?

Meu pai, ó ver que él avanzaba, trataba de levalo. Cando rematou en
Castro de Rei dixéronlle ó papá que ía
preparado para facer unha carreira.
Daquela marchou para o Seminario
de Mondoñedo. No primeiro ano xa
fixo dous cursos. As notas, que sempre as traía, eran moi boas, "beneméritas".

- Aquela estima polo estudio ¿de
ónde lle viña?

Non séi, era un natural del.
- Quizabes había libros na casa.

Na casa non había libros. O papá
parecíanlle caros. Nunca lle aconsellaba a Aquilino que comprase libros.
Pero Aquilino sí que tiña teima por
eles. Canto gastaba era en libros.
Trouxo moitos para a casa. Outros
gastos non facía : nin bailes, nin ruadas. Anque iso non quita que fose
presumido. Debecía por un bó traxe.
Cando ía de compras a Mondoñedo, .
ós vendedores e mesmo ó acompañante, -mira aquí, alá, calle isto, deixa
aquelo-, aborrecían del.
Manuel o irmán de Aquilino
Acompaña as palabras coa mán.
Pero dun xeito sereno, acougante.
Enfía paseniñamente o relato. Coma Marchamos os tres xuntos. O ano
quen contempla cada un dos feítos 1932. Aquilino ó Ferro! ; eu a Melilla, e
que vai contando. E torna a talar dos Jaime a Oviedo.
libros.
Aquilino pedira prórroga porque ó
-Jaime e máis eu dormíamos nunha ano seguinte remataba a carreira de
habitación. Eramos xemelos. Aqui- sacerdote; pero ó comenza-la Repúlino, algo maior, dormía noutra. Unha blica retirouse. No ano 38, o 6 de Xavez, estando xa deitados, acertéi a neiro, morréu en Teruél o naso irmán
·
despertar ... Puiden ver que él tiña Jaime.
unha vela acesa e, ó pé dela, o libro
No poema titulado "A San Juan de
aberto.
Seivane" Aquilino escribira:
¿Garda algunha outra lembranza dos tempos mozos?

Sí. Cando tomos para o servicio..

··Levaran te catro mozos
dos que ora volven da guerra.
i Máis de catro te levaran
que quedaron nas trincheiras!
Era unha clara referencia ó seu irmán Jaime.
- ¿Cómo eran as visitas de Aquilinoa Seivane?.

Viña tódolos veráns. E no inverno,
" polo cocho ". Sabíalle moito coller
un pouco de pan e carne e un vaso de
viño e comer sentado no escano .
. - ¿A xente do lugar ¿que acorda
del?

Casa onde naceu Aquilino en Seivane

· Os que o· coñecían xa morreron ,
maiormente. A xente nova non sentíu
talar del. Aquilino andaba sempre de
conversa cos maiores. lnteresáballe
sabe-los nomes de tódalas cousas.
Mesmo se a cousa tiña varios nomes.
Andaba pelas aldeas talando cos vellos e recollendo palabras. Onde estaba él, era raro que estivese a xente
calacla.
Nunha ocasión viñamos de Lugo .
(Pasa a pax . 6)
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Conversa con Manuel Iglesia Alvariño
Frente de Aquilino viaxaba un coengo
de Mondoñedo. Deron en conversar
sobre do camiño de Santiago e os
mosteiros. Toda a xente escoitaba.
Chegou un momento en que o cura
non " desarrollaba" máis. O coengo
dicía: " Xa veremos como vén agora a
nova xeneración. O máis malo é que
non estudiou tanto coma vostede " .

Era algo que lle viña de dentro.
Aquilino era amigo de Galicia. De que
medrara ·a maneira de ser galega.
Tiña moito cariño por Galicia. Falaba
sempre en galega anque o castelán
tamén o sabía.
Fixo tamén versos en portugués.
Tiña libros portugueses. Relacionábase cun poeta portugués chamado
- Falaba moito coa xente, pero · Teixeira de Pascoaes ·.
¿disgustáballe algunha cousa dos
- Cando Noriega Varela estivo de
seus paisanos?
mestre na Graña ¿intimou con
Causa ningunha. Non era amigo de Aquilino?
consellos, nin de fai isto ou aquelouFixéronse grandes amigos. Eu lino
tro. El marchaba con todos. Deixaba
sempre camiño aberto. Deixaba ós libro de No riega chamado "Do ermo".
Fíxome rir moito.
paisanos coa súa que fosen como
fosen .
De seguido Manuel pónse a r~citar
Expresarse hoxe en galega non é poemas de Noriega. Con destreza
novidade. Antes ben, a intelectuali- pouco común agraman , unha tras
dade mellar de Galicia faino sempre doutra, as entrañables poesías do
neste idioma. Pero hai anos era dis- "cantor da montaña". Que así chatinto . Daquela o galega era a tala da man a Noriega. E lago, veñen as de
xente sen estudios e sen poder eco- Aquilino: "Eu quera cantar un·por un
nómico. Por isa lle preguntamos a os meus amigos"... "Oración do
sapo" ...
Manue l:
- ¿Cómo sencb Aquilino un home
tan culto escribiu en galega?

- ¿Tiña Aquilino outra afición que
non fose a lectura?

O Seminario de Mondoñedo onde estudou
Aquilino

Debuxaba con moito acerto. Os ·p otes na lareira, os sobriños sentados ó
redor, á calor do lume. Nunca estaba
sen facer nada. Sempre tiña algo entre mans.
- ¿Conserva algún obxeto que lle
recorde a Aquilino?

Unha cruz de madeira de castiñeiro. Fíxoa él. Coas súas mans. Bernizouna e tívoa diante da cama moito
tempo. Era moi bonita.
- ¿Qué é da súa familia?

Tivo tres fil los. Jaime, que é médico
e está en Alemania. Aquilino, catedrático de Dereito en Granada e Manuel
que vive e traballa por Santiago. A
viuva tamén vive en Santiago.
- ¿Que pensa desta homenaxe
que se lle fai este ano a Aquilino?

Gústame moito.
- ¿Non lle molestan as visitas, entrevistas, noticias ... ?

En absoluto.
Unha mixtura de emoción e señardade vai desfacendo o parolar animoso de Manuel. Cando lle preguntamos pala razón, contéstanos:
-Nunca penséi que a' Aquilino, descendente de pobres, se lle poidera
chegar a facer unha homenaxe así.

Aquilino e as montañas de ''A Corda·', que canta nos seus poemas

Entrevista e fotos .'
A.C. Aquilino Iglesia Alvariño
de Muimenta (Lugo) .
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As folgas de mestres
Hoxe é 4 de maio. Do 7 ó 9 haberá ..
folga. A 3.ª do ano. Cando estas
liñas chegaen ó lector o paro xa
se terá realizado.
O "Estatuto do profesorado"
O Ministerio de Educación ten
elaborado un regulamento que
rexirá, de agora en adiante, a actividade dos profesores: estudios,
traballo, dereitos, deberes ... Este
regulamento chámase: "Estatuto
do profesorado". Este "estatuto"
é o causante da presente regueifa
entre ministerio e profesores.

¿Que pasa co "estatuto"?
Salientarémo-lo máis importante.
1. O "estatuto" establece tres
niveis ou grados diferentes na carreira de mestre. Antes o maxisterio da E.X.B. era todo un, sen diferencias internas. Estes novas niveis terán traballos e pagas distintas. Con esta medida o ministerio pretende motivar ó maxisterio.
Supón que, por mor dun mellar
soldo e' un traballo máis apeticible, pode obligar ós mestres a
mellar preparse ·para o seu labor.
Xa que pasar dun nivel a outro
require certas condicións: anos
de traballo, méritos, estudios ... A
meirande parte dos mestres
oponse a esta medida. Uns porque coidan que á formación dos
profesores pode ser mellorada
con outros _medios que non alenten a competencia e a división entre eles. Outros (e todo hai que
dicilo) porque a medida lles vai
abrigar a facer un esforzo de
perfeccionamento.
2. O "estatuto" foi composto e
redactado por un pequeno grupo
de xente que o ministerio escolleu "a dedo". Os sindicatos de

DESGRACIAS PARA
LABREGOS DE ABADIN

profesores reclaman que se celebren en primeiro lugar eleccións
sindicais (entre os profesores
aínda non as houbo nunca, e isto
é un dereito que ten todo traballador). E despois, que os representantes elexidos sexan os que negocien o "estatuto" xunto co
ministerio.

Outras cousas do "estatuto"

Estes días pasados saltou á prensa repetidamente o caso da morte de gando
nos montes veciñais das parroquias de
Montouto, Labrada e Romariz, no concello de Abadín (Lugo). A cousa foi certa, e
nun volume seguramente superior ó dito
nas notas periodísticas. As mortes acadaron cifras que superaron varios centos nas
ovellas e cabras; que superaron o cento
nas eguas e cabalas do monte e que sobe
a varias ducias no caso do gando vacuno .
Ben eremos que neutras moitas zonas de
Galicia de características semellantes estea pasando outro tanto .

As causas e os efectos

O nivel preescolar (nenas de 46 anos) non é considerado obrigatorio. Esta grave medida, que
afecta sobre todo a l_ugares de poboación espallada (caso de Gal icia), é sen embargo esquencida
en boa medida nas protestas dos
profesores. Poucas voces xurdiron contra dela. Un preescolar
non obrigatorio supón que moitos nenas galegas poidan entrar
ou non nun colexio; ser recollidos ou non nun trasporte; · segundo o criterio do director ou o
inspector do momento.

¿Que dicir das folgas?
Coidamos que é unha medida
lexítima e eficaz, pero compre revisar dúas causas:
1. Non debería o profesorado
facer folga sen antes ter informado a pais e alumnos dos motivos da mesma. lsto non se fai e
provoca rechazo nunha grande
parte dos afectados.
2. Deberíanse buscar outras
medidas de presión que non lesionasen os intereses dos rapaces e sen embargo forzasen á administración. Ante isto esixe máis
convicción e esforzo nos profesores. Cambios de horario e calendario escolar, por exemplo, alterarían planes de administración, transporte, servicios ... e non
gravarían ós alumnos.
X. L. Vilar

A causa é ben clara . Despois dun outono moi seco , o gando entrou no inverno
con moita debilidade, e non foi capaz de
atura-la persistente invernía que acaba co
posto nos montes, porque téñase en conta
que no caso do gando vacuno e cabalar
estamos talando de gando que vive solto
no monte, sen recibir case ningunha aten ción alimentaria dos seus propietarios. E a
fame abriulle as portas a todo tipo de en fermidades e andacios.
Non hai que pensar só na morte do
gando ; cómpre dicir tamén que haberá
moito gando que quedará dañado para
moito tempo ; cómpre dicir que a esta
perda grande para moitos labregos hai
que engadi-la sobrecarga económica que
supón termar do gando que hai nas casas ,
para o que non chegaron nin con moito
tódalas reservas acumuladas no verán .
Todo o dito fai que nos atopemos ante
unha situación de verdadeira catástrofe ,
para o que os labregos non recibiron resposta comprensiva e axudadora erl ningún organismo.

Unha lección a aprender
Ante este feito os labregos deben caer
unha vez máis na conta de que o único
organismo que mirará por eles firmemente -serán eles mesmos ben organizados. Deben caer na conta tamén de que
son imprescindibles certas melloras na
atención do gando que vive nos montes
veciñais, para que non sedean situacións
deste tipo, e que estas melloras (albergues ou pendellos, pistas de acceso, etc.)
están na súa man, se non facetas, polo
menos demandalas con moita unión e
forza.
Nestas parroquias citadas as transformacións que se están a realizar nos montes veciñais poden marca-la fin destes
tristes sucesos.
M.R.
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O CAMPO

Resumen dos resultados económicos das explotacións
leiteiras de grupos ~.E.X.E. do Norde de Lugo no ano 1985
Irnos resumir e comenta-los resultados económicos que acadaron no
ano 1985 as explotacións leiteiras do
Norde de Lugo que facilitaron datos
contables e que foron procesados en
ordenador polo Equipo de Xestión da
Consellería de Agricultura da Xunta
de Galicia. Os resultados corresponden a 59 explotacións leiterias distribuidas nas zonas seguintes:
- 16 explotacións da comarca de
traballo da Axencia de Extensión
Agraria de Mondoñedo.
- 22 explotacións da comarca de
trabal lo da Axencia de Extensión
Agraria de Foz.
- 15 explotacións da comarca de
traballo da Axencia de Extensión
Agraria de Ribadeo.
- 6 exp lotacións da comarca de
Ribadeo con programa de modernizac ión da Axencia de Desenrolo
Gandeiro .
Clasificación das explotacións
As 59 explotacións foron ordenadas segundo a MARXE BRUTA SOBRE CONCENTRADOS POR HA., é dicir, pesetas ingresadas pola venda de
leite menos pesetas gastadas en
penso de vacas e dividida esta diferenza polo número de Has. de S.A.U.
de cada explotación . Este grupo de
explotacións así ordenadas foron divididas en tres grupos:
1º .- GRUPO DE CABEZA (ás 14 primeiras, o que supón o 25%)
2°.- MEDIA XERAL das 59 explotacións
3º.- GRUPO DE COLA (ás 14 derradeiras, ou o 25%).
A medida dos índices de Xestión
para cada un destes grupos dan as
características fundamentais de tres
explotacións: CABEZA, MEDIA e
COLA (ver cadro).

Características xerais das explotacións de cabeza
Como pode verse no cadro anterior, a media dos índices das 14 primeiras explotacións con maior marxen bruto sobre concentrados por Ha.
dá unha explotación tipo de cabeza
·
con as seguintes características:
1º.-Carga gandeira de 2,5 vacas por
Ha.
2º.- Producción de leite por vaca e
ano : 5.157 litros
3º.- Consumo de penso por vaca e
ano : 1.495 Kilos.
_
4º.- Consumo de penso por litro de
3°.- Consumo de penso por vaca e
leite: 0,29 kilos.
ano:
1.142 kilos
5°.- Producción de leite por kilo de
4°.- Consumo de penso por litro de
penso: 3,45 litros.
.
6º.- Gastos de abonos por Ha.: · leite: 0,30 kilos.
5°.- Producción de leite por kilo de
20.901 ptas.
?°.- Litros de leite por Ha.: 12.845 penso: 3,30 litros.
6°.- Gastos de abonos por Ha.:
litros.
5.792 pesetas.
7º.- Litros deleite por Ha.: 6.094
Características xerais da media de
explotacións
Conclusións
1º.- Carga gandeira de 2 vacas por
Como pode observarse, as explotaHa.
cións que acadan unha mellar marxe
2°.- Producción de leite por vaca e bruta sobre concentrados por Ha. son
ano: 4.456 litros.
aquelas que teñen un maior número
3°.- Consumo de penso por vaca e de vacas por Ha. cunha producción
ano: 1.337 kilos
de leite por vaca e ano tamén máis
4º.- Consumo de penso por litro de alta (5.157 litros nas de cabeza, frente
leite: 0,30 kilos.
a 3.808 litros nas de cola) . En canto ó
5°.- Producción de leite por kilo de consumo de penso, as de cabeza por
penso: 3,30 1itros.
1.142 kgs. na de cola); pero é impor6º.- Gastos de abonos por Ha.: tante darse conta de que as de cabeza
11.809 pesetas.
aínda que gastan máis penso por vaca
7°.- Litros de leite por Ha.: 9.014 e ano, son as que conseguen máis
litros.
litros de leite por kilo de penso (3,45
litros frente a 3,30 litros nas de cola).
Características xerais das explotaTamén destaca neste grupo de cacións de cola
beza o uso de abonos, xa que chega a
1º.- Carga gandeira de 1,88 vacas ser catro veces superior ás explotacións de cola.
por Ha.
2º.- Producción de leite por vaca e
ano: 3.808 litros.
Xesús Mundiña Acebo

MANE-

xo

CARGA

PRODUCCION

%Recría %vacas lts.-Vaca
UCM·Ha. Vacas-Ha. s·n.º Cab. produce.

eano

GASTO ALIMENTACION VACAS

lts.-Ha.

Precio
V. Central

ABONOS

Ptas.-lítro

Ptas.-Ha

Ptas.-Vaca

Ptas.-Ha.

MARXEBRUTO

%Penso Ptas.·Kg.

forraxe

lts.-Ha.

Kgs.-l

Ptas.-l.

leite

penso

CABEZA ...................

3,09

2,5

40

78

5157

8143

12845

0,29

9,4

26

32,0 .

36 ,6

20901

134159

410151

COLA .........................

1,88

1,6

32

82

3808

3914

6094

0,30

9,6

28

32,0

35 ,5

5792

90918

168577

MEDIA .......................

2,41

2,0

37

82

4456

5726

9014

0,30

9,6

27

31,9

36,3

11809

110867

269546
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Castelao Sempre
"COUSAS" (3)
"A vella non para de gabar a
súa felicidade.

fortes os remos da miña rapaza.
Cando cansaron os meus brazos
traballaron os brazos dela. Cando
as xeadas embazaron os vidros
das miñas fiestras eu aínda vexo
camiños polos ollos limpos da
miña filla. ¡Ai, que sería de min!

- Esta rapaza baixou do Ceo
para ledicia da miña vellez. Un
anxo que me mandou o Noso Señor. Unha froliña bonita que naceu no meu corpo de terra. ¡Ai,
que sería de min, soa no mundo,
sen agarimo de ninguén!.
A vella
gabanzas.

segue

Dos beizos chuchados da vella
van saíndo parolas acesas de
contentamento.
- Ela era miña filia e agora é
miña nai. ¡Que sería de min sen
esta naiciña que me agarima! ¡Ai,
e cando eu morra terei quen pregue por minó Ceo!.
A vella segue arreo gabando a
súa felicidade.
Un día pregunteille á vella:
- ¿Quen foi o pai da súa fil la?
E a vella respondeume:
- Non sei cómo se chamaba,
pero... ¡abenzoado sexa o seu
nome!".

debullando

- Esta miña filla é unha santa,
porque as súas manciñas milagreiras saben esvaer dores e curar teridas. Ela encheu de luz a
miña noite e fixo quencer a miña
vellez. ¡Que sería de min, · orfiña
de todo, a morrer esterricada nun
camiño calquera!.
A vella segue a súa ladaíña de
gabanzas.
- O meu corpo perdeu os seus
remos, pero velaí están rexos e

--------------------------------------~--------~-----------~
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O Falcón da Raíña - (Falco eleonorae)
Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez ("Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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buzon

Amigos de IRIMIA: Con esta
data fago unha transferencia de
2.900 ptas. para a revista IRIMIA á
Caixa de Aforras de Galicia en
Vilalba.
O mesmo tempo felicítovos
pala revista e laboura que isto supón para o progreso cultural,
económico, e sobar de todo "vivencia!" da nasa fe en Galicia.
Atentamente, saúdavos

Benqueridos amigos:
Noticia
"boa nova"
para
IRIMIA:
Xa está posta na basílica do Pater Noster sita no Monte das Olivei ras na cidade de Xerusalén a
oración en lingua galega de ·o
NOSO PAi.
Os actos da inauguración solemne, e mais das· peregrinaxes,
para asistir aló dita día que ha
se-lo vindeiro día 20 do mes de
Agosto, están a ser preparados
polo Arzobispado de Santiago.
Por fin o que era proxecto
desde 1983 en que empecei con
esta teima, xa é realidade.
Sen mais, un cordial saúdo e
unha aperta.

-

-

- - - P o r XOSE L O I S - - - - -

Vicente Cerdeiriña, Poio (Pontevedra)
Na portada pode verse a oración tal como
quedou en Xerusalén.

José Benito Sieiro González
Santa Comba de Bande. (Ourense)

><----------------------------------------------------------- A.- DATOS XERAIS
E este un falcón de talla intermedia entre o lagarteiro e o falcón común. A cor da súa plumaxe pode
presentar dúas tonalidades: erara e escura.
Os exemplares novos son moi parecidos ó falcón
común, mentres que os adultos chegan a confu·n dirse cos do falcón pequeno.
Consumado voador e viaxeiro, trasládase tódolos
anos, de mediados de outubro a finais de novembro,
de Canarias ó Océano Indico, seguindo as costas do
Mediterráneo e do Mar Vermello. Volta entre abril e
maio.
Cría en colonias de ata 200 parellas, en illas ou
illotes, aproveitando as fumas e salientes doa acantilados, onde a femia pon de 1 a 4 ovos, que choca en
28 días.

D.- ACTIVIDADES
1. - ¿ Coñécelo por algún outro nome en galega?
2. - Sinala nun mapa a súa ruta migratoria e a situación de
Cerdeña.

o

B.- TECNICAS DE CAZA.
Durante a crianza dos seus tillos caza exclusivamente o macho, desenrolando unha técnica
singular.
Pola mañanciña, pouco antes da luzada, adréntase no mar, voando en contra do vento, para agardar ás pequenas aves migratorias que, despois
dunha longa travesía, veñen chegando á terra. Así
con suma facilidade traba aquelas que chegan máis
esgotadas. Fóra desta época tamén caza insectos.

3. - Oestas tres posibilidades, ¿cal utilizará para
deposita-los seus ovos o falcón da raíña?

C.- ANECDOTARIO
O nome det'Eleonor" foi adoptado en lembranza
dunha antiga princesa de Cerdeña.
~un ha especie en franca regresión , estimándose
que a poboación mundial non pasa das 2.500 parellas, das que unhas 167 crían en Mallorca.

o
4.- ¿Onde eres que podes atopa-lo falcón da raíña?
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A Prehistoria (2)
O PALEOLITICO SUPERIOR E EPIPALEOLITICO

É esta unha etapa que se extende desde unha
data inda sen determinar ata o ano 8000 antes de
Cristo aproximadamente. Os restos atopados en
abrigos penedosos coma os de Vilalba e Muras
talan dunha actividade humana mais adiantada
cá da etapa anterior.

sas, m_itos e ritos, relacionados coa caza e os
animais.
A aparición de ocre e de manganeso con sinais
de uso nos abrigos galegas fai pensar que estos
materiais foron usados para pintar as paredes ou
os carpos nos rituais relixiosos.
O MESOLITICO

A economía

Un ha vez máis a falta de restos óseos e vexetais
é unha .dificultade no estudio das actividades
económicas deste período, sen embargo hai que
pensar que os recursos animais e vexetais destas
comunidades cambiaron xa que tamén o fixo a
climatoloxía, aparecendo un numero máis
grande de animais de clima templado e de árbores e gamallos que ampliaron os recursos
humáns.
Tamén se usáron máis tipos de pedras para
facer útiles e, por primeira vez no noso territorio,
utilizáronse minerais, Os prehistoriadores teñen
documentado o emprego de sílex, cristal de roca,
gres, ágata, ocre, manganeso, etc.
Inda que non hai probas seguras de intercambios entre as distintas comunidades, a presencia
de certos minerais -ocre, manganeso- nalguns
xacementos lonxe das fontes de materia prima,
tan pensar en expedicións de certa importancia
ou na posibilidade de intercambios destes materiais entre as diferentes bandas de cazaqores.
Asociedade

E válido para este período o mesmo esquema
da etapa anterior. Quizais houbese unha maior
complexidade social e o número dos membros da
comunidade fose menor xa que o tamaño dos
abrigos estudiados non permite albergar a mais
de vinte persoas.
A relixión

Non hai uns testemuños claros que se poidan
interpretar coma indicadores do feito relixioso ,
polo que, unha vez máis, hai que supoñer que na
Galicia desta época dábanse as mesmas formas
de vida relixiosa que nas comunidades de
c'azadores-recolectores de Asturias.
Así realizaríanse enterramentos cun ritual moi
elaborado, no que parece clara a idea de ultratumba. A relixión basearíase na maxia sacramental e nun conxunto de crencias máxicas e relixio-

A cultura mesolítica atópase en Galicia nunha
zona costeira entre A Guardia e Baiona vinculada
á explotación dos recursos mariñeiros e en zonas
do interior onde a caza e a recolección combínanse coa explotación dos recursos fluviais.
A economía

Polo devandito hai que facer unha división entre a economía dos asentamentos costeiros e a
dos do interior.
Na costa tería un papel importante o marisqueo
de crustáceos e moluscos de roca e a pesca,
completadas coa caza e a recolección.
Os instrumentos atopados son cantos rodados
de cuarzo e cuarcita e, excep,cionalmente, de
sílex.
Non hai datos que permitan talar da existencia
de intercambios nas comunidades do litoral.
No interior a economía sería a xa típica de cazarecolección cuns útiles moi semellantes ós do
Epi paleolítico.
E posible que houbesen intercambios xa que
se atopáron algún restos de sílex en xacementos
alonxados das minas.
Asociedade

O modelo axustaríase probablemente ó do Paleolítico Superior; só que a existencia da pesca e
do marisqueo, así como a maior importancia da
recolección, apuntan a unha maior especialización no traballo.
Tamén é de supoñer que as bandas tivesen un
tamaño menor xa que a caza non tiña a mesma
i_m portancia que no Paleolítico.
A relixión

A escasez de testemuños leva a pensar que hai
unha continuidade das formas relixiosas da
etapa anterior.
For
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A FALA é C41i1iñO

Xosé Chao Rego

¿Como? ¡Coma, ho, coma!
Non vos é unha convidada a un

Desde logo, hai ocasións nas

xantar. Non. Resulta que alguén

que é abrigado empregar coma,

me pregunta o asunto de cando

coma no caso en que o segundo

se emprega coma e cando como.

termo da comparación é un pro-

E penso que o mellar sería escoitar ós vellos, ver como talan e fa-

nome persoal, que ademais vai en
indirecto; así, habemos dicir: "ti

cermos coma eles.

es tan xeneroso coma min'', e se-

En principio, en galega o máis

cer". "Como tes ·tempo, pódesme
axudar".
En tódolos demais casos, os
galegas tempos tendencia a usar

coma. E cousa parecida lle sucede ó comparativo ca, máis fre-

ría moi incorrecto dicir "como

cuente ca que. Pero como este

eu". Só o din os bárbaros.

asunto é algo máis complexo, por

frecuente évos coma e aconsé-

culpa das contraccións nas que

1lase empregar case sempre. Pero

Habemos

empregq_r

como

xa vedes que eu fixen no primeiro

cando lle segue un verbo dunha

párrafo unha diferencia.

oración : "non sei como has fa-

"PRENDER LUME NOVO"

anda metido, deixámolo para semanas vi ndei ras.

Fóivo-lo Día do Libro

o vintetrés de abril:

Audiovisual sobre a nova lgrexa
Galega

aínda lemas ben pouquiño
cerca do ano dous mil.
Agora, neste momento
no que estas coplas escribo
anda a facerse nalgures
tamén a Feira do Libro.
Se os números non cantasen
é causa que non se ere
o moi pouco ou case nada
que neste país se le.

2 partes de 20 minutos cada unha
120 diapositivas e unha cassette
mais o folleto explicativo

¡Ó fin un audiovisual galega
para

a lgrexa

Galega!

- 8.000 pts. Pedidos a: Victorino Pérez
Lagoa -Abadin (Lugo)

A aínda resulta peor
-case unha pesada bromapouca literatura
que se le no naso idioma.

ª

Se xa imos algo vellos
hemos facer, polo menos,
que se afagan á lectura
en galega, os nasos nenas.
Se o cavilamos ben
non nos ha custar trabal/o
pensar que un libro xeitoso
é o mellar agasallo.
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