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"A GRA.NCUCHIPANDA"
Este é o título dunha película
do director italiano Marco Ferreri, na que os protagonistas
xúntanse para comer ata reventaren. Non fixeron tal, pero
sí podemos chamar unha 11-erdadeira "gran cuchipanda" a
que ofreceu o goberno (¿socialista?) do PSOE ós integrantes da Trilateral.

Nada menos que dez millóns de pesetas costou a
comida, según comentou un

OS TRASEGOS DAS ABELLAS

Votar si, pero ¿a quen? (1)
"Con ollos de neno"
¿Sabes algo dos castros?

diariño madrileño. Por se desconfiamos da cifra, daba tamén
a minuta: 300 comensais,
18. 000 pts. cubierto nun famoso restaurante madrileño,
tres millóns de pesetas de flores, un millón e medio que
costaron os puros habanos,
lago seguridade e demais.
Seica nin o supermillonario
Rockefel/er chegou a dar tal
convite.
Se é gravísimo, e aínda escandalosamente inxusto, que
un goberno que se di representante dos trabal/adores
gaste dez millóns de pesetas
nun convite, cando ha/ paro e
fame nos cidadáns que din representar; non é menos grave
que o convite non fose dado
precisamente a "necesitados"
(que máis /lo habían agradecer), senón ós señores da Trilateral. Esta é unha a modo de
organización ou coordinación
que reúne as potencias e homes máis ricos do mundo: por
unha banda os EE.UU. pota
outra o Xapón, e por unha terceira os países ricos de Europa; como é tóxico unidos
para defenderen os seus intereses, que non son os dos po(Segue á volta}
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bres precisamente, senón os da Banca internacional. Non
redime nada este absurdo despilfarro o feito de que o
presidente González se metese cos EE. UU no acto, segundo dixeron os xornais. E o máis malo do feito é que non
se trata de algo ail/ado, senón que forma parte dunha longa
lista de inmoralidades dos falsos socialistas do PSOE. A
última é a de que o Felipe vai chamar persoalmente desde
Madrid a tódolos abonados por teléfono, (só en Galicia son
xa 60.000, votade cantas), para pedírlle-/o voto nas próximas eleccións.
E eses son os que se van leva-la maior parte dos nasos
votos paréI'seguir "polo bo camiño" que levan. Certamente
que os "populares" de D. Manolo tampouco se dístinguen
pola súa limpeza e austeridade, xa sabemos os que forman
maiormente as súas filas : a banca, a oligarquía empresarial,
etc.,· a pesares de todo, tamén se levarán moitos votos da
xente humilde.
/RIMIA coida que hai outras alternativas, algunhas honradas, por iso este mauro panorama non pode levamos a
quedarnos na casa o 22 de xuño, senón a ir votar; pero para
tace/o en favor de xente que de verdade represente e
defenda os intereses do pobo traballador, os nasos
intereses.

veítanse do oitenta e sete por cento do territorio, por
certo o máis rico. Oeste xeito destrueúse a familia, e
créase mán de obra barata para a industria blanca.
DEZASEIS FORZAS POLITICAS participan nestas
elecións do 22 de xuño na nosa terra, a maioria delas da
esquerda estatal, aínda que as listas máis difíciles de
facer foron as da Coalición Popular palas desercións
que houbo en AP, debido ás fortes divisións que hai
entre os distintos caciques do partido .. . Dous partidos
que tiveron unha fonda imaxe noutras eleccións, non
están nesta confrontacion: o MCG e a LCR.
O CINISMO DE MOITOS POLITICOS voltóu a estar
presente nesta campaña electoral, coma cando Felipe
González non sabía quen era o que tiña que debater
con él ante a tele, cando foi el mesmo o que rindose do
sistema proporcional que rixe os comicios eiectorais
neste Estado, propuxo a figura do "xefe da oposición"
na persoa de Fraga, permitíndose o luxo de escoller él a
súa oposición, mentres agora non sabe cál é o seu
opoñente.
FOI A CAMPAÑA ELECTORAL MAIS CARA, debido a
forte publicidade desatada, con xeitos novas coma
chamadas telefónicas dos candidatos ós cidadáns, e
grandes comitivas que atravesaron os pobos. O que
peor o pasaron foron os partidos nacionalístas de esquerdas nisto dos medios económicos, pois fixeron a
campaña co estarzo duro e xeneroso dos seus
militantes.
·

IL

OS CREDITOS DA BANCA VAN A PARAR OS QUE XA
MAIS TEÑEN ... A banca que en moitos Estados xa esta
nacionalizada, prestóu máis creditos ós partidos máis
fortes, e negoúllo ós partidos máis pequenos, iso que
as minorías están ben recoñecidas pola Constitución. E
así, grupos con ideas novas e pobos co afán de autogoberno quedan ó marxe das grandes sumas coas que
xogan os poderosos de sempre ... E a política aseméllase cada vez máis a un cadavre ambulante ...
MENTRES TANTO GALICIA SEGUE MARXINADA: fixádevos nestes números ... Nos anos que van desde
marzo do 81 ata o mesmo mes do 85, perdéronse setenta e catro mil po$tos de traballo asalariado. Cento
setenta mil son parados rexistrados, e catrocéntos mil
son galegas subempregados no noso agro, servicios,
etc. Para rematar con esta desfeita hai que votalos
partidos que queren erguer a nasa economía coa transformación dos nasos productos, e endexamais a aqueles que nos estan chupando desde tora.
·

,r-.

O f alar non ten cancela

SURAFRICA SEGUE SENDO TRISTE LEMBRANZA,
agora que a matanza de Soweto cumpre dez anos
(16/6n 6) .. . Aquela data convertiúse no símbolo da loita
contra a discriminación racial... Máis de douscentos
martas e dous mil feridos foron o tráxico saldo daquela
manifestación , e a loita segue ...
AS DEZ BANTUSTANES ou nacións negras de Surafrica son a división máis forte, con isto prívase ós negros, -máis de vintecatro millóns-, da súa propia cidadanía ... , mentres os blancos, -só cinco millóns-, apro-

O PASADO 25 DE MAIO A "CONTRA" MATOU EN
NICARAGUA A UN COMPAÑEIRO ESPAÑOL: Ambrosio
Mogorrón, membro do Colectivo de Residentes en Nicaragua, médico especialista na lepra de montaña, que
levaba alá 5 anos. Xunto con el asasinaron a 11 nicaraguenses. Foi unha emboscada en San Xosé de Bocay
(Jinotega). Un feito así debería ser abando como para
proceder ó peche da oficina que abríu en Madrid a
"Unión Nicaraguense Opositora", que son os cabeciñas da contra-revolución: Adolfo Calero, Adolfo Rebelo e Arturo Cruz. Cando se tratou dos libaneses actuouse con moitísima máis severidade.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

SALMO DE NAMORAMENTO A
XESUS POLO MOITO QUE NOS
PERDOA
Eu son a folla
e ti e-lo vento
que me carretas
dacó pra aco/á;
eu son a onda
e ti e-la forza,
xuntos iremos
á praia /oitar.
Eu son a herba
e ti e-lo verde
que me fas viva
vizosa e ricaz;
eu son a lúa
entre lúas calada,
ti e-lo sol
que me fas alumar.
Eu son o pau
e ti e-la cerna
que de min termas
segura e lanza/;
eu son o río
e ti e-la auga,
auga que alegras
o meu camiñar.
Eu son o pobre
e ti e-la ansia
que en min aniña
soñando copan;
eu son o pobo
e ti e-la Jaita;
eu son o hoxe
e ti o mañán.

Domingo 11 ºdo tempo ordinario

O CASO DO FARISEU E A PECADORA
Un fariseu invito u a Xesús a comer; el entrou na súa casa e
púxose á mesa. Unha muller, conocida como pecadora na
vila, enterada de que estaba alí, levou un frasco de alabastro
con perfume; botouse por detrás ós seus pés, chorando, e
comenzou a regarllos coas bágoas; secáballos cos cabelos
da súa cabeza e bicáballos mentres llo? unxía co perfume.
Vendo aquelo, o fariseu que o invitara dixo para si:
- Se este fose profeta, coñecería quen é, e de que clas, a
muller que o está a tocar, unha pecadora.
Xesús tomou a palabra e díxolle:
- Simón, teño algo que che dicir.
El contestou:
- Di, mestre.
- Un prestamista tiña dous deudores, un debíalle cincocentos denarios, e o outro cincuenta. Como non tiñan con
que lle pagar, perdooulle ós dous. E logo, ¿quen deles o
amará máis?.
Respondeulle Simón:
- Supoño que aquel a quen máis lle perdoou.
El contestou:
-

Bendito.

E volvéndose cara á muller, díxolle a Simón:
- ¿Ves esta muller? Entrei na túa casa, e non me diches
auga para os pés, pero ela regoumos coas súas bágoas e
secoumos cos seus cabelos. Non me diches un bico, pero
ela desde que entrou non parou de me bica-los pés. Non me
unxíche-la cabeza con aceite, pero ela unxiume os pés con
perfume. Por eso che digo: moitos pecados se lle perdoaron, cando mostra tanto amor; a quen pouco se lle perdoa,
pouco amor mostra.
E díxolle a ela:
- Os teus pecados están perdoados.
Entón os demais convidados empezaron a comentar entre si:
- ¿Quen é este, que mesmo os pecados pretende
perdoar?
Pero el díxolle á muller:
- Salvoute a túa fe, vaite en paz.

Eu son a herba e ti e-lo verde que me fas viva

<Lucas 7,36-50)
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EDUCACION

"Con ollos de neno"
Francesco Tonucci, "FRATO", é un italiano
que se dedica a estudiar ós nenos en idade escolar. As súas investigacións sobre a psicoloxía do
neno e sobre a pedagoxía da escola, son unha
gran axuda para mestres e educadores. A forma
de ser e a mente infantil, as relacións entre alumnos e profesores, tillos e país, son reflexionadas
por este investigador, que transmite moitos dos
seus descubrimentos a traveso do debuxo e o
cómic. Entre as súas obras, recomendamos dous
libros (moi axeitados para o tempo de verán pola

facilidade con que se len): "Con ojos de niño e
"Niño se nace" da editorial Barcanova.
Reproducimos algunhas das súas páxinas, nas
que máis dun se pode ver representado. Este
achegamento ó neno, tentando adiviña-los seus
pensamentos e sentimentos, é unha actitude moi
interesante para tódolos que a diario ternos que
convivir cos máis pequenos.
Marta Sopeña
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Votar .si, pero ¿a quen? (1)
Aínda é bo ir votar

Dentro de poucos días, volveremos achegarnos ás urnas para
pausar nelas o noso voto. Poida
que aí.nda moitos de nós non esteamos moi convencidos da necesidade de ir votar, ó ver que as
causas seguen indo igual ou peor
cada vez para os grupos sociais
máis débiles, como son os labregos, os obreiros e os mariñeiros.
. Nó,s pensamos que aínda que
1sto e certo, non por iso debemos
deixar de aproveitar esta pequeniña posibilidade de influir na
marcha das causas. Hai grandes
poderes (o capital, sobre todo)
que están gramando moito nos
políticos para que fagan a política
que a eles lles convén; pero tamén é certo que hai políticos que
saben torear mellar ca outros a
eses poderes, e facer que as causas vaian máis en favor das persoas e dos pobos débiles.
Por iso nós supoñemos que,
polo de agora, aínda é bo ir votar,
e que o que nos debemos preguntaré isto: ¿a quen irnos votar?.
Os intereses dos pobres e os intereses dos ricos

Quizabes unha causa da que
debemos partiré que o mundo, a
sociedade, e tamén Galicia, está
chea ou composta de persoas ou
grupos de persoas, grupos sociais ou clases sociais, que teñen
intereses contrarios. Todos buscan o seu proveito, a súa felicidade, tanto o pobre coma o rico ;
pero moitas veces para que o interés do rico medre ten que será
conta de que o pobre sexa máis
pobre; e tamén para que o pobre
medre ten que ser a canta de que
o rico vaia perdendo moitos ou
algúns dos seus intereses. A historia pasada e a realidade pre.sente dinnos que a causa é así.
Hai moita xente que non ve as
causas así, e pensa que todos

témo-los mesmos intereses, e
que beneficiando a uns xa quedan beneficiados os outros. Nós
eremos que esto é falso, agás a
que collámo-la causa desde o
lado do humilde, e digamos que
buscando o interés do humilde
tamén o rico gaña, porque perdendo do seu dominio, faise máis
humano e fraternal, máis home e
máis capaz de ser feliz. Pero esto
poucos poderosos o entenden
así.
-

Os intereses dos grupos débiles

Tendo en canta esta realidade,
xa se nos vi rá ó pensamento a
seguinte idea: pois eu votarei a
quen debo votar, se voto a quen
de verdade defendeos meus intereses. Ben, nós coidamos que
aínda esto non é certo nin bo. A
regla fundamental, sobre todo se
tes un xeito cristián de ve-las causas, é que votes a quen defende
os intereses dos máis débiles, das
clases sociais máis débiles.
Se te consideras dentro dos
grupos sociais débiles, entón
vota a quen defenda os teus intereses, que son tamén os intereses
dos débiles; pero, se por casualidade perteneces a un grupo social forte e rico, entón o teu deber
se queres ser bo cristián, é qu~
votes a favor daqueles que defenden os intereses dos débiles, anque sexan contrarios ós teus.
Pero esto ¿quen é capaz de
facelo?.

En concreto, ¿a quen?

Chegados aquí, facémonos
esta pregunta: ¿cal dos partidos
que en Galicia se presentan ás
eleccións defende mellar os intereses das clases ou grupos débiles? En Galicia vánsenos presentar: Coalición Popular (que xunta
a varios partidos: A.P., P.D.P., e
P.L.), PSOE, C.D.S. de Suárez
Coalición Galega, Plataforma Ga~
leguista e de Esquerda Unida
(que xunta tamén varios partidos:
P.C.G., P. Galeguista, P.H., ... )Esquerda Galega - P.S.G., e Bloque
Nacionalista Galega, e algún
máis que xa veredes. Ternos que
dicir que non é doado concretar
agora. Como idea xeral pódese
dicir que as dereitas sempre defenderon máis os intereses das
clases poderosas, e que as esquerdas sempre defenderon máis
os intereses das clases baixas· e
Coalición Popular, Coalición Galega e CDS son de dereitas, coas
súas diferencias, e os demais son
de esquerdas, coas súas grandes
diferencias tamén.
O que pasa é que non sempre
os partidos de esquerdas tan a
política propia de esquerdas, de
defender os intereses dos débiles ~ por iso, e por razóns que hoxe
non irnos tratar, case toda a política de España e de Galicia se está
facendo con ideas da dereita, é
dicir, defendendo no principal os
intereses dos poderosos. ¿Non
vos chama a atención que fose
precisamente nestes últimos
anos de " socialismo " cando a
gran banca nacional conseguíu
os seus maiores beneficios?
Pero deixémo-la causa neste
punto ; que a semana que vén volveremos ó asunto, intentando
poñ~-los pés moito máis na terra.
Manolo Regal

IRIMIA-6

O CAMPO
Os trasegos en apicultura

En apicultura chámase trasego
a cabia-las abellas dunha colmea
fixista (trabo, cortizo, etc.) a unha
colmea movilista (moderna).

- Nas colmeas modernas non
se destrúe a cera, soamente se
saca o mel e a cera queda para
que volvan enche-las celdiñas.
Nos trabas destrúese a cera e teñen que facela nova tódolos
anos.

Este cambio faise por varios
motivos, entre eles por:

-

Irnos entón ver como se fai o
cambio (trasego) das abellas dun
trabo a unha colmea moderna.

Máis producción.- Podemos

calcula-la producción media dun
trabo en 2-3 1itros/ano frente os
1O litros/ano que produce un ha
colmea moderna.

-

Control das abellas.- O po-

der saca-los cuadros e miralos
pódese ter controlada a reina e a
producción, nun trabo só s~ pode
mirar por debaixo e por enriba ·
quitándolle a tapa, por tanfo veremos moi pouco.

-

Control de enfermidades.-

Nunha colmea é fácil diagnosticar se hai algunha enfermidade,
tamen é fácil darlle tratamento,
por
exemplo, espolvoreando
menciñas por derriba de cada cadro, nos trebos é moito máis difícil e non é tan efectivo.

Hai varios motivos para facer o trasego

Hai moitas maneiras distintas
de facer un trasego, aquí irnos
describir hoxe soamente un, o
método de abri-lo trabo, quizabes sexa o máis usado.

MATERIAL NECESARIO
Por suposto que necesitaremos un trabo con abellas, mellar
que non estea para enxamear;
necesitaremos tamén un trabo
valeiro, unha col mea moderna tamén valeira, cuadros con cera estampada, un coitelo ben afiado,
martelo, alambre fino do usado
para alambra-los cuadros e puntas pequeniñas (de alfiler de 1 cm.
de largo) e tódolos utensilios de
apicultor, careta guantes e principalmente o AFUMADOR.
(Pasa a px. seguinte)
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COMO SACA-LAS ABELLAS
Entre o trabo e a colmea débese facer unha rampa para que
as abellas pasen por ela do trabo
a colmea, pode ser unha tabla ou
cartón. Afumando e dando ritmicamente unhos golpiños van
saindo as abellas, ó primeiro despacio e lago bastante rápido.

Empezaremos levando o trobC?
con abellas, despois de ben afu~
mado, a uns 50 m. do lugar donde
estivese colocado (para que non
nos molesten as abellas) no seu
1ugar poñerémo-lo trabo valei ro
para que recolla as abellas que
están pecoreando.

O CAMBIO DA CERA.- Cunha
brasa ou machado féndese o
trabo procurando ·non daña-las
antenas que se van cortando cun
coitelo e colocándoas nos cuadros da colmea. Para que non caigan hai que enganchalos con
alambre fino ou cordón delgadiño. Estes cuadros que se van
compoñendo colócanse no centro da colmea que se encherá
hasta completar os 1O cuadros
con outros de cera estampada.
COLOCACION DA COLMEA.-

COL MEA

Colocarémo-lo trabo deitado
no chan e quitarémoslle a tapa.
Hai que procurar que as antenas
queden en posición vertical para
que non caigan derriba das abellas. Tamén debe de quedar un
pouquiño máis alto da parte da
tapa que do pé, tal como indica o
debuxo. Enfrente e un pouco
máis alta colócase a colmea na
súa posición normal.

Convén ver pasa-la raíña co cal
teremos asegurado o éxito do
trasego.
Unha vez que xa pa_:3aron tódalas abellas e o trabo está valei ro
hai que cambia-las antenas.

Unha vez colocada a cera dentro
da col mea xa está rematado otrasego, levarémo-la colmea ó sitio
onde estaba o trabo. Como recordaremos no sitio deixarámos un
trabo valeiro para recolle-las abellas que estaban pecoreando,
ahora teremos que sacalo parc;i
coloca-la colmea. As abellas que
teña
recollido
sacudí molas
diante da colmea para que entren
xunto das outras.
Por último só queda revisala ós
4 ou 5 días para ver como
traballan.
Lorenzo Molejón
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Crónica dunha festa feita pala Mocidade de Sta. María de Arzua
Somos un grupo de mozas e
mozos que vivimos no mundo rural, concretamente na parroquia
de Sta. María de Arzúa (Coruña) e
integrantes do Movemento da
Mocidade Rural Cristiá. Como
grupo organizado nacemos aló a
mediados do mes de outubro do
ano de 1985, e desde aquela xa
fixemos algunhas cousas: Un
MAGOSTO, CANTA-LOS REIS
por tódalas casas- da parroquia e
tamén algo de TEATRO. Esto último é o que queremos contarvos.

Hai unha festa na parroquia: As
Candeas.

¿Hai unha festa na parroquia:
As candeas? lsto sabíamolo todos. ¿Unha festa no inverno?
¿Quén sairá das casas co fria de
febreiro? ¿Non ternos cartos?
¿Qué podemos facer con esta

festa? Estas foron preguntas que
se fixo o grupo e decidimos facer
unha festa doutra maneira: con
teatro e gaitei ros. Aí vai a nasa
experiencia.

-------------A organización

Primeiramente unha comisión
adicouse a ler varias obras de teatro das que escolleu dúas que todos aceptamos: O MAL DE MOiTOS e O ESTEBIÑO. Lago escollémo-los actores: sete en total. E
o resto do grupo cargaron con
todo "o rollo da montaxe". Uns
prepararon os vestuarios, outros
o esceario e os decorados, outros
a instalación de luces, sillas, outros coidaban dos ensaios, da
coordinación ... De xeito que todos tivemos algunha causa que
facer e todos tomos axudando a
"pari-la criatura".

Chegouodía
/

Pola mañá chegaron os gaiteiros de Brates para animar máis a
cousa, pensamos nos gaiteiros
· precisamente por ser unha festa
agraria e do pobo. O teatro estaba
para as seis da tarde nun local
que nos deixou un viciño, pois na
nosa parroquia non ternos locais
onde celebrar estes tipos de festa
ou outras xuntanzas da xente.
Puxémoslle moito estarzo (e
algo de nervios tamén), pero saíunos moi ben a cousa, sobre todo
se pensamos que era a primeira
vez e non tiñamos experencia.
Asistiron ó redor de 500 persoas
que riron e disfrutaron coma
nunca. Foi unha experencia positiva para o grupo: reforzounos e
axudounos a tomar máis conciencia de grupo e medramos en
organización. Ademáis animounos a facer máis cousas cara a
xente, senda así un grupo aberto.
Foi como resucitar unha festa
que estaba un pouco morta, pero
dun xeito galego e popular e sen
gastar cartos que,a xente agrade. ceu moito. E co último estoupido
dos foguetes e coas pezas musicais dos gaitei ros rematamos
esta festa das Candeas. Había
unha nova experencia _na parroquia de alegría e de unión, de rir
xuntos e víanse as caras con esperanza.
Todos
estabamos
satisfeitos.
lsto é só un ·p ouco do que os
mozos e mozas labregas podemos facer pola nosa xente.

Mozos de Sta. María na función de teatro

Mocidade de Sta. Maíra de Arzua
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Castelao Sempre
"RETRINCOS" (1934)
Componse este libro dunha colección
de cinco contos, que recollen sucesos e
vivencias da propia vida de Castelao.
Como el mesmo escribe, "Son esas causas que lle pasan a un e que dá gusto que
se crean cando se contan".
Levan estes títulos e van nesta orde:
1º.-O segredo relata o arrepiante caso
presenciado por Castelao neno, cando vivía entre os gauchosda Argentina. O neno
oubo garda-lo segredo da morte dun
home na tenda que levaba seu pai. Ambiente de agresividade e de " mortes de
can".
2º.-0 inglés tamén sucede na Pampa. O
neno tiña ganas de asasinar, espetándolle
un coitelo, a un inglés que se burlaba dos
barcos españois, durante os anos da guerra de Cyba. O intento quedou frustrado,
pero non o patriotismo infantil.
3°.- Peito de lobo: para as festas de
Rianxo Castelao tivo a idea de facer un
cabezudo que reproducise a cara dun mariñeiro coñecido polo alcume que dá título
ó conto. Ten un final cheo de ternura e
melancolía, como a atardecer de toda vida
humana.
4°.- O retrato narra a impotencia dun
médico para curar a un neno e a case
milagreira intervención dun pintor que,
inda que non puido evita-la marte, polo

menos deixou ó pai un motivo de consolo ,
ó deixarlle un debuxo do filio sorrindo xa
para sempre.
5°.- Sabela é un relato baseado no contraste entre a moza que acompañaba ó
escritor nos bailes, e a muller madura e
afeada en que a converteu o paso dos
anos.
Estes cinco "retrincos " (retallos ou anacos de vida) compoñen outros tantos cadros, como vellas fotografías amarelas,
referidos a varios momentos da propia
vida de Castelao: "O segredo " e mais " O
inglés" son recordos de cando era neno
na emigración arxentina; "Peito de lobo"
e " Sabela" pertencen a súa etapa de estudiante ocorrente e trouleiro, e "O retrato"
retírese a un episodio real vivido por Castelao en Rianxo, durante un adazo de
gripe no ano 1918, que lle fixo volver a
exerce-la carreira de médico que xa abandonara había anos.
Unha vez máis podemos comproba-lo
talento literario para os relatos curtos,
sempre coidadosamente escritos, nos que
sabe manter vivo o interés do contado e
atenta a imaxinación do lector ata o·
mesmo final. Contos perfectamente rematados, que acaban no momento preciso,
cando xa non queda máis nada que
contar.

" Cando eu andaba no estudio era un mozo
das romarías, bailador e divertido ... Entón o
agarradiño aínda era un pecado venial, e bailabamos con tino, para que os vellos non
refungasen ...
Había na vi/a unha rapaza do meu tempo,
xeitosa de carpo, feitiña de cara, leda de xenio, trabal/adora de condición, pescantina de
oficio e limpa de conducta, pero picante nos
dicires.
As súas verbas tiñan o labio salgado dos
mariscos. Os andares facían no aire ronse/es
de gracia ... O carpo era un gran corazón prisado. Cantaba como un xílgaro e baifaba
como un argadelo ...
Cando se proclamou a República /anceime
á política e saín Deputado das Constituíntes.
A miña vi/a quixo agasallarme e alá fun eu ...
Cheguei á casa de meus país, e na beira da
porta vin a un ha muller... Era gorda de ventre,
de pernas e de brazos; a cara inflada e verme /la; a boca sen dentes; a postura de regateira.
Miroume, tite a tite ("fixamente"), coso/lo
mergul/ados en bágoas, e ó pasar a carón
dela sioume con voz estremecida esta
verbas:
- iMeu bailador! "
("Sabela", de "RETRINCOS")
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Hde M11t11911lp a-alnottohasta Ria San Juan-que

Imita e/ sur con Coste Rica- los
corrWtSS de soHdarldad de los
pueblos da &pafia con
Nicaragua, ejecutan-oosten
promoviendo, en algunos casosunos 30proyocl0$ dades11rrol1o
comunal para campesinos.

Queridos irmáns de IRIMIA:
Mándovos unha información relativa ás actividades dos bispos nicas, Obando e Vega, e tar:nén este
n.º O de " BARRICADA INTERNACIONAL", que
agora vaise editar en Barcelona.
Rogámosvos a vosa axuda solidaria para darlla a
coñecer a través de " IRIMIA" , e por tódolos medios
que poidades, pois é urxente tratar de rompe-lo
bloqueo informativo que está sufrindo este querido
pobo irmán, o que se logrará pouco a pouco se a
xente se suscribe e a da a coñecer a outras persoas.
Coma se mpre, moitísimas gracias no seu nome.
Recibide unha aperta.
M.ª Xosé Escudero-A Coruña
Escribe a: "Barricada Internacional" Apdo. 9542 - Barcelona

"Solidariedade, ternura dos pobos" (Gioconda Belli,
poetisa nicaraguense)
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¿Sabes algo doscastros?
Quizais o lector lémbrase daquel rapaz de oito
anos que quería saber qué era unha mámoa, Eu,
dende logo, sí, a razón é que outro día volvín a
ve-lo. Millor dito, víume él a min e achegouse
correndo como quen ve o ceo aberto e espetoume: ¿Sabes algo dos castros?.

CASTRO DE BOIZAN

A min o xeito que ten este neno de me saludar
ponme nervoso. ¿É que ninguén lle enseñou a
dicir "hola", "bos días" ou algunha forma semellante? Pois parece que non . O seus saludos son:
¿Qué é unha mámoa?, ¿Sabes algo dos castros?
E non quero nin pensar cómo fará a próxima vez
que nos vexamos. Da medo só pensalo.

O primeiro que lle tiven que explicaré que as
mámoas e os castros non son construccións da
mesma época, coma él pensaba; xa que os últimos pertencen a unha etapa posterior, xa na
ldade do Ferro, mentres que os constructores das
mámoas non coñecían os metais.
En Galicia, os estudiosos da cultura dos castros pensan que· esta é unha mixtura da cultura
que había na nosa terra polo século VI antes de
Cristo e dunha cultura achegada desde Cen.t roeuropa; a dos celtas. Son eles os que trouxeron a técnica do ferro, descoñecida pola poboación galega que, sen embargo, xa coñecía o
bronce.
Son precisamente os castros a manifestación
mais característica desta cultura. Son recintos
fortificados cunha forma mais ou menos circular,
cun ou varios muros concéntricos. Teñen tamén
normalmente un foxo e, polo xeral, sitúanse no
cume dos outeiros ou montañas. lsto fai pensar
que tiñan unha función defensiva.
As vivendas dos castros eran pequenas e foron
construídas primeiro con terra e ramallas e logo
con p'3dra. Sen embarf]O moitos castros non tiñan vivendas o que fai pensar que foron feitos
para ser refuxios no tempo da gue.rra.

pola nosa terra dun xeito desigual, xa que case
non os hai no sudeste nin nas montañas do norte;
sen embargo, en comarcas como a Ulloa, Deza,
Tabeirós ou as Mariñas hai un castro cada 6 ou 7
km2.

O neno quedou calado despois do meu longo
"discurso". Despois fü_come outra pregunta que
me leva a pensar que o rapaz ten algo máis ca
pelo na testa: ¿De que vivían os homes dos
castros?.
Da agricultura (trigo, ·millo miúdo, fabas e chícharos), do gado (cabras, ovellas, parcos, cabales e vacas), pero tamén da caza e do marisqueo.
Asimesmo explotaban as minas (estaño, ferro,
ouro ... ) e practicaban o comercio (metais, cerámica e outros productos mais perecedeiros).
A sua sociedade ... lso é algo que terá que quedar para outro día, porque tiña presa. Unha vez
máis saíu correndo. Nesta ocasión porque ía a
xogar un partido de fútbol cos seus amigos e
diante diso os castros pouco tiñan que facer.
Léxico. Eu pensei que despois de todo, a pesares
das súas preguntas, era un neno. E ainda menos
mal. ..

O número de castros inda non se sabe moi ben,
pero pénsase que uns 2000 ou 2500, repartidos

·

·

AVISO OS LECTORES

En Xullo e Agosto sairemos quincenalmente

For
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Xosé Chao Rego

¿Que facer cos "xoves"?
Como cada semana non hai
máis ca un xoves, todo é moi sinxelo: non hai nada que facer cos
xoves, senón insistir no que xa
dixemos aquí un día: que en Galicia á mocidade non se lle adoitaba chamar "xuventude" ata hai
ben pouco, e que os mozos e as
mozas son xente nova -non necesariamente leña verde-, pero que
difícilmente se lle escoita a ninguén chamarlles "xovens" nin
causa semellante.

Eu estaría disposto a admiti-lo
adxectivo cu Ita xuvenil e o seu
correspondente plural xuvenís,
pero o resto resúltalle duro ó meu
oído galego. Non sei o que decidirán as altas instancias académicas que están a elaborar un vocabulario normativo. Pero como alguén me preguntou por eses "xoves" ou rapaces dos que ás veces
fala a televisión, volvo sobre o
asunto.

n ENCOf1JlJ?()
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61! !fonlLfJedía.
Organizado polo Equipo
de Música e Liturxia da Vicaría de Ponteve.dra, terá lugar
os días 26, 27 e 28 de xuño, o
11 ENCONTRO DE MUSICA
RELIXIOSA a celebrar no
Mosteiro de Poio.
Estas xornadas pretenden perfeccionar pastoralmente
a participación musical nas nasas celebracións e ofrecer
un repertorio de cancións en galega.
Durante estas xornadas terán lugar distintas actividades: celebracións litúrxicas, ponencias, mesa redonda;
presentación , ensayos e grabación de novas cancións.
Haberá tamén unha Concentración de Confirmados do
territorio da Vicaría de Pontevedra para un festival de
música e un encontro de oración.
Contaráse coa asistencia e participación de profesionais da música conocidos pala sua discografía de música
relixiosa.

A min paréceme que canto
máis se cultive a peculiaridade do
galego, mellar haberá ser para todos. Quera dicir que se está a meter moitas veces no naso xeito de
falar o castelán e a miúdo talamos
en galega como se fose traducindo do castelán. Algúns exemplos habémolos poñer, se vos parece, a vindeira semana. Paño por
caso o emprego que se fai do futuro, é dicir, dese tempo verbal.

Cando estas liñas saian
será o tempo do balón
e das patadas nos campos
de fútbol e de eleccións.
En México ha loitar
por gaña-la Copa España,
e por aquí os candidatos
han de dar, se poden, ben caña.
Mentres tanto, moita xente
poida que "pase" e que vaia
canto antes, se o te!T,}po e bo
poñerse moira na praia.
No entanto a xente labrega
metida está na faena
e cos labores do campo
pensa poñerse morena.
Entre tanto voto e xogo
a ver se non se despista
o irimego en votar, lago,
en clave nacionalista.
Que España gañe ó balón
e os galegas a victoria
por unha nova Galicia;
e aquí paz, e despois gloria.
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