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Fender vellos x~gos 

i mos facendo memorla: 

r ecobrando o ser galego 
• que esquecl.mos. 

1 moa sementando patlia: 

mlUl con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 moa facendo outra hiatorla. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

N.º 242, 7 de Setembro 1986- 35 Pts 

. A Romaxe e as romarías · 

Nos primeiros de setembro Galicia es
tala coas festas e as romarías, desde Pe
drafíta do Cebreiro, á Virxe da Barca en 
Muxía, pasando polo Faro de Chantada, a 
nasa terra vístese de festa. Encontro de 
amigos e familiares, música e xantar dqs 
días grandes ... e tamén busca de remedio 
para moítos males. A nasa xente estima a 
vida, e cando sente que lle falta dunha ou 
doutra maneira busca remedio e búscao 
onde pode. Moítas veces nos santuarios, 
onde vai cumplir a promesa feíta en .días 
de apuro ou buscar solucións a problemas 
que aínda están pendentes.. · 

Nestes días, cada ano, e van xa nove, .. a 
Asociación lrimia promove a Romaxe 
de Crentes galegos que este ano será o 
día 6 de setembro en Cereixo por terras 
de Vimianzo. Milleiros de galegas nos 
xuntamos nesta Romaxe nun ambiente de 
festa e tamén de peregrinaxe relixiosa. 
Nesto a Romaxe seméllase ás outras ro
marías. Pero distínguese ben no xeito da 
festa que é galega e auténticamente co
munitaria e leda. Galega no idioma e nos 
símbolos e no sentimento. Comunitaria 
porque por principio facémo-la festa os 
participantes, e por isa non se paga a nin
guén: nin ós músicos, · nin ós grupos de 
gaiteiros ou de baile ou de teatro ou de 
animación que ne/a participan aportando 
para todos aquelo que son e saben. Co
munitaria tamén porque nos vai facendo 
amigos, ano tras ano a romeiros proce
dentes de puntos a/onxados de Galicia, 
mariñeiros, cidadáns e labregos. Comuni
taria, en fin, porque nos vai xunguindo a 
esa comunidade grande que é para nós a 
nación galega. 

A Romaxe diferénciase tamén na ma
nei ra da súa relixiosidade. Cre que Oeus 

· máis que entre as pedras está camiñando 
cos grupos e coas comunidades que se 
estarzan pala vida e por isa faise ó aire 

(Segue á volta) 
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libre cada ano nun recuncho diferente da nosa terra. 
Como os romeiros de toda.Galicia tamén na Romaxe 
buscamos remedio para situacións que . precisan 
alento na nosa terra, pero facémolo con fe e alegría, e 
coa decisión de comprometernos para que medre a 
vida na nosa Terra ... e que medre galega. 

Algún día chegará, e temas que facer que sexa 
axiña, que resolvidos moitos traba/liños da vida por 
unha meirande xusticia e amor na sociedade, a nasa 

· xente non precise tanto ir catar remedio ós santua
rios. Aquel día a xente seguirá indo a curar e facer 
medrar a súa fe, para facer festa e pasar un día en 
familia ou en sociedade, pero sen a anguria que tan
tas veces leva hoxe, por mor dunha sociedade aínda 
moi inxusta, moi individualista e feble na súa organi
zación popular e na súa fe. 

UNHA REVISTA para os comenzos do vindeiro 
curso escolar: "Revista Galega de Educación", 
que tira as rúas cada tres meses a Nova Escala 
Galega, unha das asociacións máis teimosas en 
mellorar a calidade do naso ensino: contén tra
ballos e experiencias válidas para todos ... 

UN PROGRAMA DA RADIO para tódalas tardes 
laborais: "Antena Galega" en Antena 3 de Gali
cia, a partires das sete ... E unha fenestra aberta a 
cultura nun sentido moi amplo, da man e da voz 
de Siro. Poesía, cultura popular, música, humor, 
etc. 

UN LIBRO para despois das colleitas do verán: 
"Autobiografía dun labrego". E segundo o autor, 
Xosé Ramón Marif)o Ferro, "un estudio novelado 
de antropoloxía dos campesiños". Vanse reco
rrendo os costumes da nasa cultura popular. E 
unha obra moi fermosa dun dos antropólogos 
galegas que máis promete, no estudo das cien
cias que talan do home galega de hoxe. 

UNHA VIAXE PARA SOÑAR, e a que están a 

O humor de Carro 

,.., 

artellar máis de cen estudiosos que partirán de 
Vigo a remates do mes de setembro, ata a Antár
tida, alá no Polo Sur. Este continente de xelo 
pecha moitos misterios e, riquezas en minerais e 
tamén especies de prantas e animais. 

UN VIDEO nestes meses de lembranza do que 
foi a Guerra Civil e a posguerra: "Xan de Xenaro, 
memoria de trinta anos". E un trabal lo ben feito 
sobar dos guerrilleiros que actuaron na bisbarra 
do Ferrol e foi feito polo taller de video do conce
llo de Fene. 

UNHA PELICULA para estas xeiras de creativi
dade en moitos eidos da nasa cultura: "Espe
ranza" de Chano Piñeiro, o coñecido director de 
"Mamasunción". O tema é o alcolismo desde a 
muller os fil los e tamén desde a loita do alcólico 
para liberarse daquel drama. 

UNHA OBRA DE TEATRO: "A noitevai coma un 
río" que ben de estrear o Centro Dramático Ga
lega en Lugo. Esta obra de Cunqueiro sucede a 
"O enfermo imaxinario" de Moliére que estreou 
en agosto o CDG. O CDG ten no seu reparto 
grandes actores dos mellares grupos do teatro 
Galega. 

UNHA SOCIEDADE neste tempo de insolidari
dade: o grupo ecoloxista "Green Peace" que si
gue loitando coAtra os verquidos tósicos, no 
golfo de Cádiz. Levan quince anos loitando con
tra os estragos que estamos a facer no naso 
mundo. Teñen un millón douscent0s mil socios 
espallados polo mundo: os socios españois pa
gan unha cuota anual de dúas mil pesetas. 

UN DEPORTE a comenzos de tempada: O ba
lonmán que canta con oito equipos galegas nas 
competiciós estatais. A liga escomenza o derra
deiro deste mes, e o equipo millar situado e o 
"Teucro" de Pontevedra. E na provincia de Pon
tevedra onde este deporte ten maior afición. 

Voi6A GCJeN 1-10H5R:E: 
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\-\.A.Y Q5 u~ 6~60 A (JN 



IRIMIA-3 

Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

A DITA DE SER POBRE 
Gracias, Pai, 
porque eu son pobre, 
e camiñas canda min, 
ó meu paso, 
colléndome da man, 
para que eu non canse 
e poida chegar lonxe. 

Gracias, Pai, 
porque vés diario á miña casa, 
porque comes na miña mesa, 
porque fatas comigo, 
porque con gusto pása-/o tempo cabo min. 
Gracias, Pai, 
porque me queres. 

Gracias, Pai, 
porque po-/a confianza en min, 
porque esperas moito en min, 
porque sañas comigo 
e co día de mañán 
que xuntos imos facendo novo. 

Gracias, Pai, 
porque formo parte dunha comunidade de pobres, 
porque son amigo dos pobres, 
porque as nasas. casas son comúns, 
e os nasos cartas tamén, 
e a nasa roupa, 
e a nasa fata, 
e os nasos espíritos. 

Gracias, Pai, 
porque disfruto con eles, 
porque sufro e amo con eles, 
porque confío ne/es, 
o mesmo ca ti confías en min. 

Gracias, Pai, 
porque o día de mañán é dos pobres, 
e o teu Reino tamén. 

" ... e camiñas canda min, ó meu paso, colléndome da man" 

Domingo 23 do tempo ordinario 

O SEGUIMENTO DE XESUS 
Nunha ocasión que seguía a Xesús moita 

xente, el volveuse e díxolles: 
- Se alguén quer seguirme e non está disposto 

a romper co seu pai e coa súa nai, coa súa muller 
e mais cos seus tillos, cos seus irmáns e coas 
súas irmás, e incluso coa súa propia vida, non 
pode ser discípulo meu. O que non carga coa súa 
cruz e me sigue, non pode ser discípulo meu. 

- Pois, ¿quen de vós, querendo construir un ha 
casa, non sesenta a pensar no seu coste , a ver se 
a pode rematar? Non vaia ser que, botando os 
cimentos e non a podendo rematar, a xente que o 
vexa se burle, dicindo: "Este empezou a construir 
e non pode rematar''. 

Ou que rei , que sae á guerra con outro , non se 
senta primeiro a cavilar se lle chegarán dez mi l 
homes para loitar con vinte mil. Do contrario , 
estando aínda lonxe, mandará unha embaixada 
pedindo condicións de paz. 

Así pois, ninguén de vós que non renuncie a 
todo o que ten, pode ser discípulo meu. 

(Lucas 14, 25-33) 

IRMANCIÑOS DE XESUS 

"lrmáns de Xesús: isto é o que queremos ser coa 
nosa vida enteira. Entregámonos non precisamente a 
un ideal, por grande e fermoso que sexa, nin tampouco 
á realización dunha perfección por verdadeira que ela 
sexa, senon a unha persoa viva, a un Deus que, no 
senso pleno da palabra, é noso lrmán, porque El tamén 
éhome. 

A RAZON DE SER DA NOSA VIDA 

Cristo Xe~ús resume par~ nós toda a razón de ser da 
nosa vida. O noso obxetivo esencial consiste en 
aprender a vivir, no medio do mundo, unha amistade 
total e verdadeira con Xesús. É a El a quen amamos 
ante todo, é por El polo que traballamos, é por El por 
quen sufrimos; é para responder á chamada do seu 
amor polo que queremos permanecer ós seus pes ho
ras enteiras co fin de amalo; amalo coma ó noso Deus, 
coma ó noso Amigo, coma ó noso lrmán, como moi 
ben soubo facelo o P. De Foucauld. - · 

ENTREGADOS ENTEIRAMENTE 

Ternos que dirixi-lo esforzo da nosa fe ante todo no 
sentido dun encentro moi persoal con Cristo, e estare
mos seguros de non desviarnos se nos adherimos a El 
con todo o noso ser, entregándollE! toda a nosa vida, a 
El que é Camiño, Verdade e Vida. E por eso polo que a 
nosa vida debe mirar de simplificarse nunha unión co 
Xesús vivo, atopado na fe, na Eucaristía, no Evanxelio 
e nos noso!) irmáns, onde El reside. Entregarémonos 
totalmente ós homes pola súa causa; e se queremos 
compartir con eles, especialmente cos máis pobres e 
asoballados todo o que poidamos das súas inquedan
zas e sofrimentos é porque Xesús os ama" 

R. Voillaume ("En el corazón de las masas") 
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No mellar mes do verán, nun 
pobo ourensán, e lonxe das bri
sas nostálxicas e fuxitivas, está 
unha fermosa vila chamada Car
balliño, que ainda conserva as 
tradicións e góstalle saborear e 
proba-lo delicioso "pulpo á 
feira", coñee ido no mundo en
teiro pala súa preparación tan en
xebre e especial. 

Por iso dende xa hai anos, polo 
segundo domingo de Agosto 
vense celebrando " A Festa do 
Pulpo", festa gastronómica de 
grande sana na bisbarra de Ou
rense e na nación galega; feíta 
con aires de mocidade e onde se 
xuntan mozos e vellos, labregos e 
mariñeiros, veciños e visitantes 
desexosos de presencia-la boa 
organización da romería, prota
gonizada polo enxebre e sucu
lento xantar. 

Como ben dí o refrán "para 
carne, pan e viño , Carballiño". E 
velaí a orixe de tan sonada festa; 
perta de Carbal liño, en Arcos, hai 
moitos e bos pulpeiros, por outra 
banda é famosa a carne de Masi
de e o pan de Cea, feíto de forma 
artesanal con centeo e trigo. 

Sen dúbida esta festa é unha 
viva estampa popular de Galicia, 
froito do trabal lo cooperativo en
tre os habitantes desta acol ledora 
vil a. 

Nunha das avenidas, no exte
rior do parque e aprevitando o 
ambiente festivo, atopánse mos
tras de cerámica, de artesanía e 
diversos postas de feira galega 

A festa do Pulpo do Carballiño 

como son os zoqueiros, as ros
quilleiras, os ferreiros, os 
tendeiros. 

Xa está todo preparado e esco
menzan as pulpeiras o seu labor. 
Despois de mazar ben o pulpo, 
bótase a cocer en auga, que pase
niñamente vai collendo o seu co
lor; ferve e ferve, brinca e rebule 
de moitos xeitos. Cando xa está 
ben cocido, vanse tallando os ra
bos para os platos de madeira 
que levan o meio grabadas as ini
ciais do seu propietario, logo es
córrese a auga, botáselle aceite e 
salpícase cunhas areas de sal e 
un pouquiño de pimentón para 
que todos poidan calle-la súa 
tallada. 

Todo o mundo desexa picar un 
rabiño e para iso ponse unha 
presa de palillos ciscados polo 

plato. ¡Que bó está!, ¡Esto sabe a 
gloria!, oíase cando alguén lle bo
taba o dente. 

Para anima-la festa unha mara
villosa imaxe folclórica percorría 
as rúas da vila, levando a ledicia e 
a música da nasa Terra ós 
festeiros. 

Cando xa vai caendo a tardiña e 
para remata-la romería: ·A Que i
mada Popular . Cos mellares au
gardentes, nun pucheiro de barro 
van baleirando os saquetes de 
zucre, botándolle uns pedaziños 
de limón e laranxa, graos de café 
e para aromatiza-la mexunxe 
dúas ou tres follas secas de lou
reiro. ¡Está ardendo a auguiña 
amorosa!, sube e baixa, loita con 
forza contra o lume que .lle rouba 
a vida!. 

A noite meiga latexa forte, todo 
semella diferente e adquire un 
ton festivo, a lúa erara alumea e 
as estreliñas parpadexan polo 
ceo dando paso á fenomenal ver
bena amenizada por coñecidas 
orquestas. 

Coido que de quererdes proba
lo mellar bocado da Terra Meiga, 
debedes visita-lo Carballiño. 

Eu quera que as nasas festas e 
romaxes se sigan festexando, 
porque a celebración dos nasos 
costumes e das nasas tradicións 
é a única posibilidade que ternos 
de conservalas. 

M.ª Guillermina Mosquera 
de Monterroso 

SE OLIERES LE.R IRIM·IA iSUSCRÍBETE! 
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Por un ano O _ 
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"Fender vellos xugos" 
IX ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

A Romaxe e a parroquia 
de Berdoias 

As nasas romaxes veñen sendo un 
ir celebrando polos recunchos da 
nasa terra a ledicia de ser galego e 
crente dun xeito aberto e integrador. 
Coidamos interesante que este ano 
sexa no occidente galego, tan rico en 
len das, e no mesmo corazón da Costa 
da Marte, polos accidentes mariños 
que nela sucederon, pero chea de 
vida coma moi ben poderedes ver na 
nasa romaxe en Cereixo no corazón 
da ría de Camariñas-Muxía. 

As romaxes tiveron unha forte men
saxe cara os problemas do noso 
pobo, vindo a ser por outra banda un 
alento nos bos camiños xa escomen
zados. -Coido moi interesante que 
este ano teñ·a unha cuestión moi con
creta a ventilar, como é o problema 
que afecta á nosa parroquia Berdoias, 
e ser unha cuestión histórica, que 
tanto marcou o noso pobo, como é a 
relación amo-servo e señor-labrego. 

A romaxe deixaranos moi claro 
como foi o naso pasado nos últimos 
séculas, que hoxe ainda segue en 
Berdoias, e como tratan de resolver 
este caso coas leis da modernidade e 
do Estado Español co paraben e a 
mediación dos nasos persoeiros polí
ticos e culturais. O · coñecemento 
deste caso de Berdoias pode ser un 
bo exemplo do qüe hoxe pasa en Ga
licia e de por que está onde está cos 
seus tillos polo mundo adiante sen 
saber ata cando. 

A cuestión da emigración é aquí 
sangrante por atoparnos neste occi
dente f isterrán tan alonxado das cida
des, que no caso das galegas se de
sentenden da terra que lles da aco
llida e vida, vindo a ser opresoras co 
seu sistema administrativo e comer
cial, alleas ós que debían servir e que 
lle dan vida. 

Ramón Romero Carril 

(cura de Berdoias) 

"(' ... 
In 
o 
V 

Océano 
Atlántico 

Cereixo, no corazón da costa da 
Marte, moi pretiño xa do mar, cando 
as augas do río Grande do Porto se 
tornan mainas coa cercana presencia 
da ría de Camariñas. 

Os que cheguedes do norte ou do 
leste (de Lugo, Ferrol, A Coruña, San
tiago ... ) haberedes pasar por Vi
mianzo, cabeza do concello, fortaleza 
medieval dos Moscoso de Altamira; o 
Castel o de Vimianzo, feudo daquel te
rrible Bernal lanes que dentro destes 
altos muros mantivo preso duante 
dous anos ó mesmísimo arcebispo de 
Compostela D. Alonso de Fonseca 11. 
Altos muros que despois haberían ser 
derrocados pola carraxenta e xusti
cieira furia irmandiña (1467); muros 
de opresión que a cruel vinganza dos 
nobres abrigaría ós sublevados a er
guer de novo como exemplar escar
mento {¿"para sempre?) da súa rebel
día. Durante varios séculas (XVI-XIX) 
o castelo de Vimianzo sería a cabeza 
rectora da extensa Xurisdicción deste 
nome, gobernada polos Condes de 
Altamira, con múltiples vasalos na 
mesma, que comprendía un amplo te
rritorio desta zona occidental de Gali
cia, dentro do que estaban as vi las de 
Camariñas, Vimianzo e Laxe. No S. 
XX habería ser morada dun poeta e 
marqués, D. Evaristo Martelo, de aí 
que hoxe a xente as chame Torres de 
Martelo. 

As Torres de Cereixo son un antigo 
pazo do S. XVII; un corpo horizontal 
enmarcado por dous grandes to
rreóns coroados de ameas, o que lles 
dá certo aspecto militar. Foi a 

residencia dunha familia fidalga de 
coñecido apelido, os Alvarez de Ca
rantoña que, con todo, só eran uns 
simpl'es vasalos dos de Altamira, 
como ben se revela nos cuarteis do 
escudo lateral (as mans, símbolo dos 
Carantoña, xunta á ameazante ca
beza de lobo dos Moscoso). 

Frente ás Torres, unha pequena e 
sinxela igrexa románica do S. XII: 
Santiago de Cereixo. Acaba de ser 
restaurada. Na porta travesa do muro 
sur pódese admirar un famoso tím
pano co relevo da traslación en barca 
do Corpo Santo do Apóstolo a Gali
cia, tal vez a máis antiga representa
ción existente deste tema. Sen dú
bida, Cereixo está en estreita relación 
co mundo xacobeo. Non se esqueza 
que na boca da ría está o santuario e 
as pedras mitolóxicas da Virxe da 
Barca de Muxía (que precisamente 
celebra as súas grandes festas na se
mana seguinte á nosa Romaxe). Mu
xía supón a ligazón do culto xacobeo 
co mariano. Seguramente o antigo 
porto fluvial de Cereixo (ou o da vila 
da Ponte do Porto da outra banda do 
río) tora noutros tempos lugar de de
sembarque de peregrinos do Norte de 
Europa que escolleran os vieiras ma
riños. Ou se cadra foi unha das esta
cións dun camiño posxacobeo na di 
rección de Muxía e Fisterra: nas bei
ras do río Grande hai varias ermidas 
marianas que presentan a figura de 
Santiago coroando os seus retábulos 
(a Ermida Vella de Tines, Montetorán 
en Bamiro , a da Virxe Peregrina de 
Salto e a de Castrobuxán en Calo) . 

(Collido do folleto da Romaxe) 
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O carbón 

Galicia ten unha grande importan
cia na producción enerxética do Es
tado, xa que produce un 18% da ener
xia eléctrica e, se descontámo-la 
enerxía nuclear é un 20% do produ
cido polo Estado para unha poboa
ción do 7,5% do Estado español. 

Ternos que dicir tamén que as ex
plotacións de lignitos de As Pontes e 
de Meirama aportan mais do 40% da 
producción española de carbón de 
tódalas clases, uns 14 millóns de 
toneladas. 

¿De qué lle vale a Galicia este po
tencial enerxético? No ano 1983 Es
paña consumíu case 98 millóns de 
KwH . e Galicia 8,831 millons KwH. 
(48% consumió Alúmina-Aluminio, 
13% vivencias e o resto neutras activi
dades productivas) . 

Concl usions: 

1.- España consume a totalidade da 
súa producción mentres que a Galicia 
lle sobra exactamente a mitade. 

2.- Case a mitade da enerxía produ
cida en Galicia se dirixe á producción 
de aluminio, que é exportado practi
camente na súa totalidade. 

3.- Galicia poderfa abastecerse coa 
cuarta parte da súa producción ener
xética actual. 

A Economía Galega 

Consideración final: Galicia está 
queimando un ben progresivamente 
escaso e caro, xa que non é renova
ble, en beneficio privado de empresas 
(Endesa-Unión Fenosa, Alúmina
Aluminio), empresas que n'on son ca
paces de fomenta-lo desenvolve
mento industrial por medio da crea
ción de postas de traballo , e de 
inverti-los beneficios que a nosa ri
queza enerxética xenera na nosa 
terra. 

Exportamos KwH o mesmo que ex
portamos os beneficios proporciona
dos polos xacimentos enerxéticos. 
Estamos a esgotar un ha riqueza que a 
Galicia lle convirá reservar para o fu
turo. ¿Quen lle vai pagar a Galicia o 
sacrificio? ¿O Estado? ¿As empresas 
privadas? . 

A Industria multinacional do 
automóvil 

Este sector do automovil é un sec
tor totalmente dominado polas multi
nacionais, sen capacidade de ningun 
tipo da industria nacional. Por iso 
hoxe poden esixir o que queiran ó 
Estado, e iso é o que fixeron aprovei
tando o seu poder, esixindo: subven
ción a cargo dos fondos públicos, e 
Reducción de plantillas: perto de 
20.000 traballadores quedarán sen 

LABORAL 

traballo no sector. 

Estas dúas esixencias pagarána
los traballadores españois, non os 
empresarios que sacan os beneficios 
deste sector. 

As casas donas das multinacionais 
esixen para invertir ql!e parte da in
versión sexa subvencionada polo Es
tado. Así Citroen, presente en Galicia, 
exixe para invertir 21.000 millons nos 
próximos 3 anos que se lle subven
cione o 15% da inversión, e 38.000 
millons de crédito oficial, e sobre un 
colectivo de 16.500 traballadores re
duccións duns 3.500, dos que loxica
mente a maioría serán das fábricas de 
Vigo e Ourense. 

Así, o resto das multinacionais: 
Ford esixe para 84.000 millóns de in
versión a subvención do 52%. Senon, 
levan a fábrica fóra do Estado, bo
tando fóra a 2.000 empregados. A 
única empresa estatal, SEAT, foi 
posta polo goberno socialista nas 
mans da multinacional Volkswagen, 
privatizándoa. ¿A cambio de qué? De 
deixar 4.000 postas de traballo me
nos, reducíndose a súa plantilla a uns 
18.000 traballadores, e esta reduc
ción de plantilla mediante baixas in
centivadas e xubilacións anticipadas 
vainas costar uns 20.000 millons de 
pesetas, e os máis de 400.000 millons 
que xa nos costaron para poñer ó día 
a SEAT, para podela vender a Volk
swagen, e isto sacado dos nosos bol
sillos, por ser dos presupostos do 
Estado. 

A isto os traballadores chamámos
lle reconversión encuberta, levada a 
cabo polo INI cos fondos públi'cos e 
co obxetivo de privatiza-las súas so
ciedades, e faise sen contar cos tra
bal ladores: descenso do poder ad
quisitivo, economía sumerxida, delin
cuencia xuvenil, enfermidades, etc. E 
agora sabemos tamén a reducción da 
Bazán, que deixará mais de 2.000 tra
balladores sen traballo na comarca 
ferro lana. 

Conclusión: É un gran exemplo e 
pon claramente de manifesto o grado 
de dependencia, máis ben colonia
lismo deste sector. Está claro que as 
r:nultinacionais son exemplo do poder 
económico, que o único que quer é 

A central de As Pon tes, xunto coa de Meirama aporta o 40% da producción española de carbón beneficios como o demostran cad.a 
día. 

Vanguardia Obreira 
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Principais problemas na infraestructura rural de Galicia 
O naso medio rural e agropecuario, xa 

abrigado a ser necesariamente euro-·· 
peista, terá que dar pasos de xigante, 
nuns poucos anos, para poñerse verda
deiramente ó nivel mínimo necesario de 
participación e competencia. 

Algúns problemas que subsisten na 
nosfl infraes_tructura agraria e rural requi
ren unha solución prioritaria, coa adica
ción dos amplos medios precisos, xa 
que son básicos e imprescindibles para 
cimentar, potenciar e posibilita-lo com
plexo e necesario desenvo/vemento. 
Ve/aquí os que considero máis importan
tes, agás por arde de máis a menos 
urxentes: 

Electrificación rural 

Mellar diriase reelectrificación. 
Pero por increible que hoxe poida pa
recer, ainda hai algunhas parroquias, 
aldeas, e outros p-equenos núcleos 
rurais que endexamais viran a luz 
eléctrica, senda neste senso un pro
blema máis ben humanitario ca outra 
causa. 

Pero a verdadeira dimensión 
social-económica deste problema ra
dica na necesidade, moi xeralizada, 
da reelectrificación rural. É dicir, que 
a electrificación rural que se fixo hai 
corenta anos, ou vinte anos, e incluso 
menos, pensando en que alumasen 
uns poucos bombillos, e nuns elec
trodomésticos entón inexistentes ou 
moi escasos, hoxendía é de todo in
suficiente para que as familias que 
viven no medio rural poidan te-la 
plancha, a TV, a nevera, a lavadora ... e 
xa non digamos para ql!e funcione o 
sistema de muxir, o tanque enfria
deiro do leite, e os outros pequenos 
motores eléctricos, xeralmente preci
sos nas explotacións agropecuarias. 

Concentración ·parcelaria 

Xa logo hai trinta anos que se rema
tou a prirneira concentración parcela
ria que se levou a cabo en Galicia 
(1958), en Barcala, zona de Negreira 
(A Coruña). 

Desde aquela choveu moito; e ta
mén é verdade que se fixo a concen
tración parcelaria, mal que ben, en 
moitas parroquias e en comarcas en-

Os veciños de Lagoa (Lugo) saben moi ben 
do problema de reelectrificación. 

teiras; pero coido que é moito máis o 
que falta por facer e refacer que o que 
vai feíto, habendo moitas parroquias, 
comarcas e amplas zonas enteiras 
sen tocar; ás veces, zonas moi impor
tantes para a agricultura e a gandei
ría, como ocurre na provincia de 
Lugo. 

Este problema, sigue sendo para 
moitos discutible. Pola miña parte, a 
súa xustificación e situación actual, 
merecerá un traballiño monográfico. 

Vias de comunicación, camiños veci
ñais e de servicio 

Neste aspecto, moito se leva feito 
nos últimos anos, pero tamén falta 
moito por facer. Están, por un lado, as 
vías primarias e principais de interco
municación rural, que precisan ser 
completadas e melloradas; e por ou
tro, os camiños veciñais e de servicio, 
con obras que vaian no posible empa
rexadas coas accións de concentra
ción parcelaria e de aproveitamento 
racional dos montes. 

Pero é preciso atender urxente
mente á realización de moitas destas 
obras, de diferente cuantía, que non 
deben esperar. Ainda hai moitos pe
quenos lugares que non teñen un mal 
camiño para que cheguen os coches. 

Aproveitamento das augas 

O abastecemento para usos do
mésticos tense feito casi na súa totali
dade, ainda que non sempre sexa su
ficiente e satisfactorio. Haberá que 
seguilo mellorando e conservando. 

Por contra, o aproveitamento das 
augas para regadíos coido que é moi 
restrinxido; e salvo algunhas excep
cións, responde a criterios, plantexa
mento e obras que xa son patrimonio 
da antigUidade. 

A maior parte das obras antiguas, 
en tódolos principais caudais exis
tentes, fixéronse en función dos mui
ños, que hoxe están casi todos para
dos e abandonados, cando non xa 
destripados e cubertos de magallada. 
Precísase a realización dun plan xeral 
de aproveitamento das augas, en fun
ción das orientacións productivas ac
tuais e segundo as necesidades, me
dios e posibilidades existentes. 

Saneamento de nucleos rurais 

Debe supoñe-la realización de al
cantarillados e pavimentacións en 
núcleos principais e outros onde sexa 
necesario e posible e tamén a cons
trucción de fosas sépticas, que poden 
ser comunitarias para núcleos ou 
grupos de casas moi pequenos, 
cando así o requiran ou aconsellen as 
circunstancias. 

Aproveitamento racional dos montes 

Non só se han de considera-los 
montes comunais e veciñais en man 
común senón que, un ha normativa le
gal axeitada e os medios e incentivos 
axeitados, deben por un lado, tratar 
de evitar que se adiquen a arbres fo
restais terreos que foron e que deben 
ser labradíos, prados e pastizais; e 
por outro, favorece-la plantación de 
especies nobres, así como as repo
boacións con outras especies nos te
rreos axeitados segundo a vocación e 
posibilidades dos mismos, e tamén os 
coidados ás poboacións arbóreas 
existentes, que deban manterse. 

Constantino Mariño Torreira 
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J:. Autonomía de Galicia . 
e a Autonomía de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aquí 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomía 
que nos fai camiñar 
hac~a. o progreso n unha 
Gahcia viva. o 

OP 



IRIMIA-9 

Castelao Sempre 
"OS DOUS DE SEMPRE" (1934) (1) 

Estamos nos anos en que Castelao, parlamentario, traballa 
incansablemente na defensa do Estatuto autonómico de Gali
cia, redactado por un ha comisión da que o cerebro lúcido era 
o nacionalista Alexandre Bóveda. Foi apropado por unha 
asamblea de concellos galegos que se celebrou en Compos
tela ó longo dos días 17-19 de decembro de 1932; a votación 
resultou case unánime a pral do Estatuto. 

Pero a caída do 
1

goberno de Manuel Azaña paralizou a 
tramitación do Estatuto nas Cortes madrileñas. 

Chega á presidente do goberno A. Lerroux , controlado por 
Gil Robles -durante o chamado " bienio negro"-. Un dous seus 
inconfesados obxectivos programáticos era desartella-los 
partidos autonomistas de Galicia, Euskadi e ·cataluña, de 
xeito que os dous membros máis coñecidos, loitadores infati
gables, Bóveda e Castelao -ámbolos dous funcionarios con 
destino en Pontevedra- foron desterrados ("por motivos de 
mejor servicio " ), o primeiro a Cádiz, e o rianxeiro a Badajoz, 
onde pasaron máis dun ano. 

Castelao aproveitou ben o ostracismo imposto do seu exilio 
interior, escribindo a súa única novela, " Os dous de sempre", 
adiantando na documentación para o seu libro "As cruces de 
pedra na Gal iza" -que se publicaría en Buenos Aires, 1950-, e 
colaborando en "A Nosa Terra'' cunhas crónicas cheas de 
humorismo retranqueiro e de fonda galeguidade, que levan o 
título xeral de " Verbas de chumbo " -das que se talará outro 
día-. 

"Pedriño, o tillo más vello de Farruco, veu vivir coa tía Adega. El 
era manso, doce, alabeeiro; pero tamén lacazán, pousafoles, e 
máis que nada come/Ión e lambeteiro. 

Endexamáis podía ver comer sen pedir parte, e moitas veces 
daba noxa de velo tan debecido sempre, tan famento, inda que 
tivese o fo/ estoupado de comida. 

Cando algún compañeiro comía unha mazán, Pedriño achegá
base a el, paseniñamente, decía/le con verdadeira homildade: 

-¡Non tires o carozo, eh!. 
Dispóis Pedriño enfiaba os o/los de boí de Belén na gorxa do 

compañeiro, co degoiro dun mendicante que olla unha comida de 
casamento, e decía/le moi untuoso: 

-¡Ben me podías deixar parte! 
Sabía o gran broeiro que a comida non presta se un famento nos 

está contando as enviadas, e de cada bocado que recibía a mazán 
Pedriño alarmábase: 

-¡Qué chantada lle meteches! Se lle das outra nin chisco queda 
dela!. 

Pedriño non deixaba de o/lo ao rapaz da mazán deica sacar/la da 
boca pala persuación. 

O mellar que se podía inventar para comer con acougo unha 
mazán, estando diante Pedriño, era dar/le outra a el, guindándolla 
de lonxe. E compría manxar ben ás carreiras, porque senón aínda 
viña o larchán en demanda do carozo". 

{Os dous de sempre", capítulo 111 : " Pedriño, o manxador, 
vále~e do escrequenado Rañolas para encherse".-) M. Díaz 
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Encontro de Animadores do 
MOVEMENTO DA MOCIDADE RURAL GALEGA 

19 - 20 de setembro 
en MIÑO 

DENDE A TERRA E A FE 
DIA19 

PROGRAMA · - Os gastos repartiranse entre to
dos, según as posibilidades de 
cadaquen. 

- Memoria e balance do curso 85-
86: 

•Informe sobre a programación 
do curso pasado. 

•Trabal lo por grupos 

Estades invitados todos os que 
andades enrollados no traballo 
coa mocidade rural. 

•Posta en común SER 
- Ponencia ou mesa redonda: 

• "Metodoloxía da Acción - Re
flexión -Acción" 

E tamén aqueles que vós poida
des invitar. 

4 

- Oración 

DIA20 

- Oración. 

- Trabal/o de Programación e Coor-
denación do curso 86-87. 

•Trabal lo por zonas 
•Posta en común. 
• Coordenación 

INSCRIPCION 

•MANOLO: 
Sta. María de Arzua {Telf. 981-
500279) 

•TORI: 
A Lagoa -Abadín (Lugo) 

><-----------------------------------------------------------

A.- DATOS XERAIS 

Distínguese da águia real por te-la cauda propor
cionalmente máis curta e polas manchas brancas 
dos ombros e plumas escapulares que lacen os 
adultos, así como polo pescozo claro, que os tan 
inconfundibles no vóo. A cor dos exemplares inma
duros é parda vermella. 

A su bespecie adalberti , que habita en España, 
está considerada polos organismos internacionais 
para a defensa da fauna coma unha das aves en 
maior perigo de ext inción do planeta. 

Sobreviven a du ras penas contadas parelllas nos 
ecosistemas do sureste e centro español , en espe
cial nas marismas do Guadalqu ivir, cando noutros 
tempos sobrevoou os ceos de toda a Pen ínsula, pois 
non en balde a súa efixie é o motivo aglutinador de 
escudos e emblemas imperia is. 

A súa voz, maiormente no período reproductor, 
consiste nun lastimeiro Kiao, kiao, que se pode che
gar a confundir co du n can ou co dun corvo. 

O niño é un ha enorme plataforma, que ubica sem
pre nas pólas máis altas e feb les da árbore 
escol leita. 

Entre finais de febreiro e principios de marzo, pon 
de 1 a 4 ovos, que choca case exclusivamente a 
femia en 43 días. 

8.- TECNICAS DE CAZ.A 

Na captura de aves, por regra xeral , a parel la caza 
en total compenetración , de xeito que, mentres 
unha fa i levantar e persegue de cerca ó bando, a 
outra, que voa máis alto, córtalle a retirada para que 
a outra poida traba- las súas presas con maior 
facilidade. 

Os coellos e outras presas do chan son sorprendi-

dos, ora á espera, desde a galla dunha árbore, ora 
desde o aire, despois dun ben calculado " rizo" á 
saída dun picado. 

C.- ANECDOTARIO 

No ano 1950 foi abatida a última águia imperial 
que compartía os ceos do norte de Portugal e Ou
rense no actual Parque Nacional da Peneda Geres. 

D.- ACTIVIDADES 

1.- ¿Serías capaz de escribir de memoria o nome 
científico desta escasa águia? 

2.- ¿Sabes dalgún outro ecosistema galega que fose 
no pasado habitat da águia imperial? 

3. - ¿Cal dos tres niños está ubicado correctamente 
para poder se-lo da águia imperial?. 

4. - ¿Cal dos tres esquemas representa á águia 
imperial?. 

o 
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Berdoias: os xugos que hai que fender (2) 

Os foros: unha vella loita 

A situación de Berdoias, como a doutras ainda nume
rosas parroquias galegas, ée de caseiros que persisten 
en condicións prácticamente . de aforados, anque 
desde 1973 non se contemple no dereito galega a fi
gura xurídica do contrato foral. Os foros eran contratos 
agrarios de longa duración e, en casos, perpetuos, que 
a cambio dunhas rendas (xeralmente en especie) reco
ñecian o dominio útil ó traballador da terra, dominio 
que pasaba normalmente de pais a tillos. 

Contra esa situación rebeláronse os campesinos ga
legos xa desde o século pasado, creando os masivos 
movementos agraristas de comenzos de século, como 
as que animou o famoso crego de Baro, Basilio Alvarez. 
Recolle o historiador R. Villares que entre 1917-1923 
medra a capacidade reivindicativa e asociativa dos la
bregos que teñen sociedades ou sindicatos nun tercio 
das parroquias de Galicia, abundan os mítines e "mani
festacións'' e o boicot ós pagos das rendas dan efectos 
extraordinarios anque costase algúns mortos para que 
os labregos puidesen redimi-los foros, apoiándose en 
acordos cos rentistas, na lei do Código Civil promul
gada no 1885 e sobre todo no decreto lei específico de 
1926: tiñan que indemnizar ós perceptores de rendas 
pero moitos labregos cor:iseguiron asi facerse donas 
do lugar que viñan traballando os seus. Eso foi posible 
polos cartas que enviaban os emigrantes naquel tempo 
desde Cuba e Arxentina maiormente. Foi posible na 
maior parte de Galicia pero ó visto non afectou a parro
quias como a de Berdoias. 

A amenaza da lei de arrendes do 1981 

Xa dixemos que desde 1973 o dereito galega consi-

' 'Domicilio ·' da Sra. Casi/da 

Aldea de Boa/lo - Berdoias 

derou desaparecida a figura do contrato foral. Por iso 
agora os veciños de Berdoias como moitos máis en 
Galicia, anque levan vivindo por xeracións na súa pa
rroquia, anque foron os seus antepasados os que crea
ron e cuidaron os lugares e mesmo as casas nas que 
viven, vense tratados pola lexislación coma simples 
arrendatarios. A lei de arrendamentos rústicos do 31 de 
xaneiro de 1981 (da que talamos en IRIMIA nos núme
ros 14 e 37) favorece a recuperación das terras por 
parte dos seus titulares xurídicos pois establece como 
prazo máximo de arrendamento, con tódalas, os 21 
anos a partir dese prazo o amo que non sexa labrego 
pode recupera-las terras cando queira. O propietario 
agricultor pode recuperar .a partir dos 6 anos. 

A mesma lei posibilita o acceso é propiedade para os 
arrendatarios que levan as terras desde antes de 1942. 
A lei dalles un prazo de 6 anos desde a súa promulga
ción (e xa van case cinco!) para que os levadores poi
dan compralas conforme ás reglas de expropiación 
forzosa. 

Se os veciños caseiros de Berdoias non consiguen 
facerse coas terras que traballan e palas que pagaron 
as contribucións, que ata os anos 50 viñan ó seu nome, 
poderán verse en poucos meses botados tora. 

A dificultade que para algúns sería poder demostrar 
con papéis o feito de traballaren as terras desde hai 
tantos anos, sumarase, no mellar dos casos, a falla de 
capital para redimilos. 

Sería de xusticia que o Parlamento galega ou outras 
corporacións oficiais artellasen créditos axeitados 
para que os de Berdoias poidan poñer fin a un ha situa
ción contra a que tanto loitaron os labregos galegas no 
primeiro cuarto de século, os vellos xugos dos foros, 
que os de Berdoias terían dereito a tender. 

Xosé Miguelez 
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Xosé Chao Rego 

De teres tempo para me aten
der, has comprender que por fa
ceren caso algúns destas formas 
galegas de conxugármo-los infi
nitivos, hai o risco de facerdes 
vós o mesmo con certas formas 
adverbiais. 

Así, hai xente que di "a parti
res" ou tamén "a pesares". Eu 
non digo que estea ben nin mal, 
que tanto coma iso non o sei. O 
único que quero advertir é que 

GALERIAS 

A pesar, a partir 

son formas analóxicas dos infini
tivos conxugados que, como sa
bemos, son unha fermosa posibi
lidade do galego. 

En cambio, quero animar a nos -
afacermos á utilización desa 
forma gramatical, -a conxuga
ci6n do infinitivo- tan específica 
do galego e máis do portugués, e 
que se está a perder na tala. 

Na escrita ándase a empregar 

adoito, pero hai xente que a uti
liza mesmo cando a persoa d9 
verbo "ª vai indicada antes (por 
exemplo, "para saberes faceres", 
que sería incorrecto, ou "ternos 
que irmos comprendéndomos"). 

Neste segundo exemplo mal 
empregado, comprendéndomos· 
non sería un infinitivo, senón un 
xerundio conxugado, de menos 
uso no galego, pero que non hai 
por que excluír necesariamente. 

~AR6ADE:l9P 
O naso verán galega 

sementado está de festas; 
non andás máis ca dous pasos 
e xa escoitas as orquestras. 

' '~t. 
~~ 
EN 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

Por que sucede esta causa 
xa me teño preguntado: 
canto máis trabal/o abunda 
máis festas tesó teu lado. 

A causa parece extraña; 
pero hai que compensar: 
¿non hai tempo pró respiro? 
¡país botarse a bailar! 

CERVO . LUGO 

E a leí da compensación 
e o carpo, ó veciño 
pídelle, tralo trabal/o, 

o CASTRO SADA- A CORUÑA 

SANTIAGO RUA NOVA, 16 

botar un agarradiño. 

Aproveito a ocasión 
e unha nova vez lembro: 
a Romaxe vai a ser 
o día seis de setembro. 

Ese día o irimego 
canta, baila e troulea, 
e mal será que lle toque 
"ter que bailar coa máis fea". 
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