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5000 FAMILIAS LABREGAS 

PRECISAN AXUDA 

1 moa -facendo memorla: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patJia: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciñoe. 

1 moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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A urxencia da axuda ós caseiros 
. · Recordemos o problema. Hai en Galicia un has 5. 000 

familias de caseiros e moitos están trabal/ando unhas 
propiedades dende antes de marzo do 1935, algúns 
dende moitísimo q.ntes, como o famoso caso de Enchou
sas ou de Berdoias, nas que a presencia dunha familia 
trabal/ando a mesma propiedade cóntase por centos de 
anos. A esas familias, a Lei de Arrendamentos que 
entrou en vigor o 20 de febreiro de 1981, recoñecelle o 
seu dereito a accederá propiedade desas terras anqueo 
propietario non queira, previo pago dun xustiprecio. 
Pero recoñécel/e ese dereito somente durante seis anos 
dende a promulgación da Leí: seis anos que se cumplen 
o 20 de febreiro de 1987. 

Xa no número 241 de IRIMIA nos referíamos a este 
problema e pedíamos unha prórroga da Lei. O motivo 
de solicitar a prórroga non é outro que a pouquísima 
información que chegou ós afectados dun dereito que 
pode ser vital para eles. Xunto coa prórroga solicitába
mos que se preparasen créditos especiais para axudar 
a estes caseiros (en realidade moitos deles verdadeiros 
aforados) á compra das terras que dende tantas xera
cións traballan. 

Agora enterámonos que A.P. negouse no Parlamento 
galega a lexislar eses créditos para os caseiros afecta
dos por este problema nas Enchousas (Somozas, A 
Coruña) tal como propoñía o diputado do Bloque Xosé 
M. Beiras. Parece, en cambio, que si estaría disposto a 
apoiar cos outros partidos a prórroga da Lei. Esperamos 
que dado o pouco tempo que lle queda, mostre o partido 
maioritario máis sensibilidade da que mostrou cando 
negou os créditos, e urxa esa disposición legal. 

"A NOSA TfRRA" Os 300 números 
dun periódico galega 

Ven de saír o númer'o 300 de "A Nasa Terra ", perió
dico galega semanal, enteiramente escrito en galega, 
que naceu no ano 1977 da man de 12 socios fundado
res. Inspirado nos ideais nacionalistas, "A Nasa Terra " é 
un nome con unha importante tradición no periodismo 
galega. Primeiro tora órgano do movemento agrarista 
Solidariedade Galega (1907), despois das lrmanda
des da Fala e por último foi o voceiro do partido de 
Castelao, o Partido Galeguista. 

Cando "A Nasa Terra" volveu publicarse en Galicia, 
tras os anos de exilio e silencio impostas polo fran-

(Segue a volta) 
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quismo, pretendía ser fiel a aqueles ideais nacionalistas. 
Quería facer un "xornalismo moderno, de información con
trastada e de opinión galega", tal como nos contaba Fran
cisco Carbal/o, do Canse/lo de Administración, en IRIMIA 
(n.o 88) . "A Nasa Terra" é signo de contradición para 
moitos galegas. Como publicación que é con un ha marcada 
liña galeguista e nacionalista, ten grandes defensores e 
grandes detractores. A miudo, acusóuselle (máis hai anos 
ca hoxe) de facer un xornalismo demasiado unidireccional e 
radical, na liña dun partido. Acusación as máis das veces 
simplista e que agachaba outra razón: o ataque a un perio
dismo galega (e en galega!) e nacionalista. 

De ca/quera xeito non se pode negar a "A Nasa Terra" 
ser os adiantados do moderno periodismo galega e sobre 
todo, a súa constancia ó longo destes case 1 O anos, a 
pesares das dificultades que acabaron con outras boas 
publicacións galegas ("Teima"; "Man Común"). Igual
mente é de louvar o seu servicio ós trabal/adores galegas, 
ás reivindicacións populares, e á cultura galega. 

Alegrámonos con este aniversario de "A Nasa Terra". 
Oxalá sexa cada vez máis un xornalismo galega e popular, e 
oxalá reciba ese apoio que, como a lrimia tantas veces se lle 
nega inxustamente. 

Longa vida! 

ASIS, a cidade de San Francisco, convertese outra 
vez en meta de peregrinos da paz; tanto Xoan Paul 11 

coma os representantes doutras crencias pensan na 
paz, coma un agasallo da relixión a este Ano da Paz. A 
bondade e sinxeleza do santo de Asís son a mellar forza 
para a paz. 

O PRIMEIRO DE OUTUBRO foí comenzo de moitas 
cousas ... ; tamén do novo curso de Catequese, que este 
ano ten coma norte, a relación: Biblia-Catequese. As 
escolas de Catequistas e.as parroquias queren conver
ter esta nova xeira a aqueles en "pregoeíros da Boa 
Nova" . 

A CAMPAÑA MARISQUEIRA, tamén botóu a andar 
neste mes. E un dos sectores máis fortes da nasa eco
nomía. Trinta mil marisqueiros enterraron coa veda 

O humor de Carro 

centos de angurias e feitos tristes dos ultimas tempos: 
furtivísmo, mala comercialización, pouca seguridad, 
contrabando. Ata agora as capturas feitas non son mel
lo res que na tempada pasada. 

A COPA DE GALICIA DE BALONCESTO foi a novi
dade no eido do deporte ó longo deste mes. As cidades 
menos doadas para este xogo foron agasalladas con 
fermosos partidos da canasta. 

E ATA REMATES DO MES DE NADAL, as eleccións 
sindicais, trouxeron novas aires ó mundo laboral, airnfa 
que seguen os mesmos problemas e as mesmas discri
minacións, así a UGT vese apoiada non só polo go
berno, tamén palas patronais. Unhos catrocentos co
renta mil traballadores asalari~dos poden participar na 
decisión dos votos. Tanto a INTG coma a CXTG sofrena 

, falla de medios e os atrancos nesta e.ita electoral, pala 
banda dos que son al leos ó naso pobo. 

URSS E EEUU. xuntáronse na lqnxana Islandia, pre
parando o seu vindeiro cumio. O control e o desenvolvi
mento do armamento foron o tema máis quente da 
conversa. O Pacto de Varsovia ven de propoñer a re
ducción daquí a 1990 de máis de cen mil soldados entre 
os Urais e o Atlántico (manteríase un 25% das forzas 
actuais). Tamén se falóu da supresión dos euromisís e a 
reducción de armas aéreas. 

O COMENZO DO CURSO voltóu a ser plantexamento 
de novas problemas: moitos rapaces de todolos niveis 
do ensino non atoparon espacio, sabor de todo nas 
grandes cidades, e mentres tanto a' Universidade segue 
estando moi lonxe das familias máis humildes. Máis de 
corenta e cinco mil estudantes están matriculados na 
Universidade galega. 

"ESCRIBELLE UNHA CARTA A CASTELAO" , ata re
mates deste mes, tes tempo ... E un concurso dese su
plemento escolar que tira as rúas " La Voz de Galicia" 
tódolos mércores. Poden participar os alumnos de 
EXB. Escribir unha carta ou facer un debuxo referido a 
Galicia e as súas xentes ... E mentres tanto segue co
rrendo pola nasa terra o "Tren da Exposición de 
Castelao " . 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

NON TE FAGAS SÓ 

Nunca farás nada so. 
A compaña da xente eche necesaria, 
a compaña de Deus tamé.n. 

Ó pe da túa soidade, 
ó pe da túa debilidade, 
alí están moitos da co.munidade, 
alí está tamén Deus. · 

Cando o teu pecado te entristeza, 
cando o poderío dos grandes abuse de ti, 
canta cos teus compañeiros, 
canta tamén con Oeus . . 

Non te encerres en ti mesmo, 
non o bases todo nas túas forzas; 
acolle en ti ós teus amigos, 
acolle a amistade de Deus. 

A pesar dos tropezos da vida, 
a pesar das desgracias que sofres, 
aprende a confiar nos outros, 
aprende a confiar en Oeus. 

A comunidade pode fallar, 
os amigos e veciños pódenche fallar, 
Oeus sempre estará por ti 
con todo o seu amor e o seu poder. 

Domingo 29º do tempo ordinario 

O XUIZ E MAILA VIUVA 

Propúxolles tamén Xesús unha parábola 
acerca da necesidade de orar sempre, sen 
cansar: 

- Había nunha vila un xuíz que nin temía a 
Deus nin respetaba á xente. Na mesma vila había 
tamén unha viuva, que acudía a el dicíndolle: 
"Faime xusticia frente ó meu contrario " . El du
rante moito tempo non lle fixo caso ; pero despois 
cavilou: "Anque non temo a Deus nin respeto á 
xente, como esta viuva me está amolando, voulle 
facer xusticia, para que non me tolee durante 
toda a vida" . 

E o Señor continuou: 

- Escoitade o que di o xuíz inxusto. ¿E logo 
Deus non vai facer xusticia ós seus elexidos, que 
claman día e noite, e non vai ter paciencia con 
eles? Asegúrovos que lles fará xusticia a tempo . 
Pero cando chegue o Fillo do Home ¿atopará fe 
sobre aterra?. 

(Lucas 18, 1-8) 
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Contos e enredos para novos e vellos 

Reproducimos hoxe unha serie de ditas, cantos e 
outras /erías que poden ser utilizadas polos maiores 
na relación con nenas (1 ). Ademáis dun exercicio de 

• Trátase de fálsos cantos para ver quen cansa pri
mei ro, se o narrador ou o nena: Os falsos cantos son 
aceptables sempre que non sirvan para facer rabea-los 
nenas, servindo, por exemplo, de enredo antes de con
tar un verdadeiro canto. 

Unha vez era un cesto e un 
frade 

e titiridalle e titiridalle. 
Unha vez era un frade e un 

cesto 
e o meu canto acábase 

nesto. 

Unha vez era unha muller e 
un cesto 

e non sei máis desto. 
Unha vez era unha muller e 

unha canada 
e non sei máis nada. 

Unha vez era un home que ía 
polo monte. 

¿Queres que cho cante? 

• Este canto nárrase tocando sucesivamente os de
dos das mans e pódese rematar facendo cóxegas na 
palma das mesmas. Axeitado para nenas a partir de 
dous anos. 

Vixiguento, 
mal contento, 
pide pan 
e non llo dan 
e rabea coma un can. 

• Util a partir dos catro anos. Serve para conversar 
sobre do raposo e tamén os meses e estacións do ano. 
Outro tanto pasa co canto do lobo. 

En marzo 
eu nazo 
En abril 
estou no cubil. 
En maio 
xa saio. 
En San Xoan 
xa fuxo do can. 
En Santa Mariña 
xa pillo a galiña. 
E en agosto 
xa son bon raposo. 

entretenimento e xogo, serven para adestrar no ca
tivo: a memoria, a lingua, ritmo, a axilidade mental, a 
picardía ... 

En abril están no cubil, 
en maio co pai ó lado. 
En San Xoan xa lle dan a carreira ó can, 
en Santa Mariña xa matan a cabritiña 
e en agosto tiran o boi ó pozo. 

• Para nenas de catro anos en diante. Aprendizaxe 
do~ días da semana conversando sobre aqueles en que 

, se trabal la, vaise á escala, é festa ... 

O lúns sae, 
martes anda, 
mércores chega, 
xoves ata, 
venres volta 
e sábado entra; 
ahí ven o Xan . 
cun feixe de leña na man. 

Lúns molla, 
martes lavo, 
mércores seco, 
xoves saco, 
venres peneiro, 
sábado amaso, 
e o domingo, cando eu fiaría, 
todos me dín 
que non é o día. 

· •Serve para unha conversa despois de ter· aprendido 
o canto: ¿Como se chama o nena?, ¿que fixo?, ¿que 
escacho u? 

Manoeliño 
foi ó viño. 
Rompeu o xerro 
no camiño. 
Mal polo xerro, 
mal polo viño, 
mal polo cú 
do Manoeliño 

(1) Tomado do libro: "Lerias e enredos para os máis 
pequenos". Ed. Galaxia. Autores: M. Barrio e E. 
Harguindey. 

Dado o seu interés e utilidade recomendámo-la súa 
adquisición 
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O CAMPO 

"O CAXIGO", unha nova cooperativa agraria 
En LAGOA, concello de PAS-

TORIZA (Lugo), agrama un novo 
xeito de facer campo en Galicia. 
Tense dito, e con razón, que o 
cooperativismo é a única alterna
tiva válida para o campo. Desde o 
prematuro ingreso na CEE au
mentaron as voces que reclaman 
solucións deste tipo se é que se 
quere libra-la batalla cun mínimo 
de garantías. Na Comunidade Eu
ropea o 85% dos productores 
agrarios están cooperativizados 
frente ó 15% que hai en Galicia. 
Por iso resulta unha feliz boa 
nova o nacemento de ''O CA
XIGO" con ámbito en todo o con
cello e aberta a posibles socios de 
tódolos concellos viciños. 

Algo de historia 

A idea da cooperativa recibiu un gran impulso nas " I Xornadas de Formación Popular" 

A cooperativa non se fixo ente. 
· Viña funcionando desde hai un 

ano. Primeiro como grupo infor
mal pero xa con algún tipo de ac- -
ción en común. Nos últimos me
ses formalizou xurídicamente a 
súa existencia, sendo rexida por 
un consello rector provisional. No 
principio, un reducido grupo de 
viciños foi matinando na idea. Su
cesivas xuntas axudaron a que 

aquela luceciña tomase corpo e 
forma definitiva. Decidiuse así 
que a cooperativa se definira fun
damentalmente como: Democrá
tica (tódolos socios terán voz e 
voto en igualdade de condicións), 
de base (a iniciativa das causas 
que se tan e o control das mes:
mas corren a cárrego dos socios. 
Non é un home de empresa quen 
dirixe a cooperativa en tanto que 

IV XORnADAt AGRARIAS ULEGAS 
24, 25, 26 de Outubro de 1986 
Centro de Ensinanzas Integradas 

(Anterga Universidade Laboral) 

OURENSE 
Este é o cuarto ano consecutivo que se celebran estas Xornadas que 

veñen xuntando un importante número de técnicos agrarios, anima
dores rurais e labregos. Dende o venres 24 ás·cinco da tarde e ata o 
domingo 26 haberá ponencias eneal de cinco temas: 

• Gandaria extensiva 
• A Pataca 
• Sanidade animal. Campañas oficiais. 
·O Viño. 
·A muller na sociedade agraria galega. 
O remate das comunicacións darase un tempo para o debate. Ta

mén a última hora do sábado, está previsto un tema panel "na procura 
dun ~odelo de desenvolvemento agrario propio". 

Desde aqui animamos, a cantos estean interesados no d~senr9lo ~? 
noso campo, a participar nestes encentres que xa se venen s1gnif1-
cando polá sú~ contri.bución á realidade do agro galega. 

os socios colaboran nesa inicia
tiva incluso con compra de ac
cións), solidaria (unida a outras 
cooperativas luguesas formando 
xunto con elas unha unión de 
cooperativas galegas). 

O CAXIGO en dados 

Actualmente canta con 58 so
cios, cifra que cantan duplicar 
antes de que remate o ano. Entre 
os seus obxectivos figuran: o 
abastecemento de insumos (abo
nos, piensos, sementes ... ) e a co
mercialización do leite e a carne, 
con posibilidades de ampliar a 
sua acción a outros sectores. 
Dentro da cooperativa, unha boa 
maioría de socios agrúpanse na 

· "sección do leite". Comercializan 
diariamente preto dos 10.000 li
tros, que se venden a unha em
presa do sector. Empresa coa que 
se firmou un contrato colectivo 
por un ano. 

Son os primeiros pasos dun es
forzo i.mprescindible para o naso 
agro e que sería merecente 
dunha atención oficial máis seria 
e consistente. 

Victorin~ Pérez Prieto 



IRIMIA-6 
O CAMPO 

un· Centro de Documentación para o mundo rural galego 

Desde hai uns meses esta funcio
nando en Romariz (Lugo) un Centro 
de Documentación Rural que todo
/os animadores que trabal/en no 
campo e tódolos labregos inquedos 
deben coñecer. 

1.- Qué é un Centro de Documen
tación e para qué serve: 

Un Centro de Documentación é 
un lugar onde se tenta recolle-la 
información interesante para un 
fin determinado, e aí elaborala, 
clasificala, arquivala e tela prepa
rada para mandala a tódalas per
soas ou grupos interesados nela. 

Serve polo tanto, para espalla
la información. 

Hoxe quen ten información, ten 
poder de acción. Nas nasas so
ciedades a información é unha 
forma de privilexio, de riqueza 
tendente a concentrarse día a día 
en menos mans (os ordenadores 
xogan neste senso un papel 
inapreciable). 

Espalla-la información ó con
xunto da poboación, e sobre todo 
ós sectores máis populares tór
nase lego hoxe por hoxe nunha 
forma de acción revolucionaria 
urxente, de primer orden. 

2.- Ó servicio de qu~n está o Cen
tro de Documentación para o 
mundo rural galego. 

Na liña do que dicíamos máis 
arriba, este Centro de Documen
tación quere estar ó servicio dos 
sectores populares; máis concre
tamente, céntrase na problemá
tica que xira ó redor do mundo 
rural galega, e está financiado e 
responde máis directamente ó 
Movemento Rural Cristián de 

Galicia. _ _ 
Proporcionar unha informa

ción para unha mellar formación, 
encamiñada á acción organizad~, 
transformadora e liberadora dos 
labregos do mundo rural galego, 
ése é o fin polo que quere traba
llar o Centro de Documentación. 

Todo tipo de animadores do 
mundo rural galega, desde mes
tres, pasando por relixiosos, sin
dicalistas, político$ de base, ata ... 
poden pedi-los servicios do 
Centro. 

Calquera labrego necesitado 
de información tamén o pode 
facer. 

¿De qué maneira?. Vexámolo. 

3.- Funcionamento do Centro de 
Documentación 

- O Centro de Documentación 
aliméntase de dous xeitos 

básicos: 

Hoxe compre mais qu~ nunca 
que o /abrego está ben 
formado e informado. 

·Pela información que vai reco
llendo por si mesmo. 

• Pela información que a Xente 
lle vai mandando (e recordade 
que garda-la información para sí 
é antipopular nas nasas socieda
des modernas; e o mundo rural 
galega pertenece ó mundo mo
derno ó dos centros de decisión e 
de poder). 

Un ha experiencia de cooperati
vismo, de organización mínima 
dos labregos na miña parro
quia, ... poden dar novas luces e 
serlles úteis a outros con proble-~ 
mas semellantes, darlles pistas 
diversas de acción, ... Un libro, un 
artículo', ... tamén poden resultar 
de interés, ... Vos veredes ... 

- Oeste material recollido o 
Centro e Documentación manda 
i.nformación periódica e materiais 
básicos a tódolos colaboradores 
permanentes do ·centro·; e asi-

(Pasa á pax. seguinte) 
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(Ven da pax. anterior) 

mesmo información do deman
dado a quén a solicite. 

4.- Qué ofrece o centro de 
documentación· 

Esencialmente ofrece: 

·Instrumentos para un maior e 
mellor coñecemento da realidade 
rural galega. 

• Materiais concretos para a ini
ciación e o sostenimento de gru
pos de traballo no mundo rural. 

• Participar dos froitos do es
fo rzo de búsqueda é solución 
doutros. 

• Coñecer nun espacio de 
pouco tempo os datos relativos a 
unha cuestión que preocupa ó 

·grupo humano no que estou 
enxertado. 

Polo tanto, fainos máis capa
ces dun traballo verdadeira
mente eficaz. 

Sendo máis concretos, o Cen
tro de Documentación ofrece in
formación sobre os temas que 
nos parecen eixos, conflictivos e 
centrais na problemática rural 
galega, e de interés para os que 
nela traballamos. 

Estes son: 

a) Visión global ou estructural: 

• Sobor de Galicia 
·Sobordo mundo rural galega. 

b) A C.E.E.: 

•A política agraria común 
·O leite e a carne 
·Ax u das da C.E. E. 

c) Economía do mundo rural: 

•O sistema productivo (infraes
tructura básica, recursos físicos e 
humáns, maquinaria e sistemas 
productivos). 

·Os productos agrarios: O leite 
e a carne. Demáis productos e al
ternativas á producción agraria 
actual. 

• Administración das explota
cións agrarias e modernización. 

• Formación dos precios agra
rios. Distribución e comercializa
ción dos productos. 

·Zonas de alta montaña. 
·Montes veciñais. 
• Alimentación e. cuidado dos 

animais (o forraxe, o ensilado, ... ) 

d) Concentración parcelaria 

e) Leis e institucións: Segui
mento do Boletín Oficial de Gali
cia e información sobre axudas 
de todo tipo. 

f) Sistema de contribución: 

· O LV.E. 
·A cuota empresarial. 
·O l.R.P.F. 
• Contribucións rústicas. 
·A seguridade s~cial agraria. 

g) Organización soci9-política 
.. Partidos políticos e mundo 

rural. 

O CAMPO 

·Sindicatos agrarios. 
·Cámaras agrarias. 
• Accións comunitarias. 
· Asociacións (culturais ... ). 

h) Cooperativismo. 

i) Condicións de vida. Servicios e 
benestar social: 

• Condicións xerais da aldea. A 
vivencia rural. 

·A sanidade. A alimentación 
·A educación. Experiencias pe

dagóxicas no mundo rural. For
mación do labrego e escalas 
campesiñas. 

• Tempo libre. Teatro. Festas. 
Deporte. Grupos de acción xuve
nil. O Movemento da Mocidade 
Rural Cristián de Galicia. 

j) Rel ixión: 

• Relixiosidade popular galega. 
A lgrexa galega. 

• Formación relixiosa de adul
tos, mozos e nenos. 

·Escalas do Evanxelio. 
• Celebracións e ritos . 

5.- Enderezo 

Para calquera pregunta, suxe
rencia ou servicio que precisedes 
do Centro de Documentáción , es
cribide a: 
Centro de Documentación para o 
mundo rural galega 
27737 Romariz -Abadin (Lugo) 

Teresa Ledo R. 

SE OLIERES LE.R. IRIM·IA iSUSCRÍBETE! 
Pagarei p«>r: 

O Tr~naferencia á Caixa de Aforroe de Galicia : 
Quero 8U8Cribinne ó. Semanario IRIMIA: 

Por un · ano O . 

Precio da suscripción 

- Suscripción por 
un ano·-1 .800pts . 

- Su?cripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Corre.o contra Reembolso 
(roáis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ••••.•••..•••••••••• ~ ............................................................. . 

Rúa ou Parr<>«¡Wa ..•...•.........................•............•............... 
V ila ou AxuntaJJlento ..................................... Provincia ............... ... . . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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J;- Autonomia de Galicia 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. U nha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hacia o progreso nunha 
Galicia viva. o 

OP 

PUBLICIDADE 

~ 
1 

• 
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Ramiro, un novo cura para lgrexa galega 

IRIMIA saúda a Ramiro . 
O día 3 pasado ordeouse sacerdote. Xa 

daquela IRIMIA deulle ·un bico de paz. 
Cando o Bispo de Lugo, Frai Xosé Gómez, 
lle preguntou a Ramiro : " ¿Estás disposto 
a exerce-lo ministerio sacerdotal. .. alin
dando o rebaño do Señor e deixándote 
guiar polo Espíritu Santo", Ramiro dixo 
"Sí. Estou disposfo". 

Era un intre solemne : Ramiro coroaba, 
ós seus 30 anos, un ha meta. Detrás queda
ban , anos de Seminario en Lugo, estudos 
de Teoloxía na Universidade de Comillas ; 
detrás da vida de Ramiro hai unha teima 
constante : a súa preocupación polos ho
mes, especialmente polos máis marxi
nados. 

E Ramiro púxose a estudar Psicoloxía e 
traballar en barrios de Madrid , con aque
les que todo o mundo bota fora coma 
tiñosos. 

Seguro que a Ramiro gostáronlle as ver
bas do seu Bispo na homilía : "Oteu sacer
docio telo que vivir e exercer coma un 
servicio. Ti es outro Cristo, que non ven 
para ser servido_, senon para servir; tí, 
polo tanto, non es un amo ou un patrón, tí 
es, debes ser, ... un home entregado ós 
homes, a tódolos homes sen distinción de 
ningún xénero". 

E por iso. Ramiro pediu comenza-la sua 
misión nas zonas de montaña de 
Cervantes . 

Ramiro di Si e recibe a ordenación sacerdotal 
das mans do seu bispo para servir a Boa Nova 

de Xesús ó podo de Oeus 

Ramiro , estarás sempre con aqueles 
que ninguén quere, pero nós estaremos 
contigo. 

- --------------------------------------~-------- - - -- ·-------->< 
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Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez ("Oitabén" ) 
Primitivo Iglesias 
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* cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 
Fá/asme de sacrificarte polos outros. Quéroche dicir que 

esa palabra, sacrificar, non me gusta nada, ademais é un 
termo pasado de moda; hoxe dise máis ben. "renunciar" 
polos outros, renunciará preguiza ou ó egoísmo para traba
l/ar e compartir, por exemplo. Vén senda o mesmo pero 
expresado dunha maneira máis exacta e que soa mellar. 

Son interesantes esas palabras que pasan de moda; 
posúen un ha historia curiosa e, · na relixión, case sempre 
remiten a un erro nas crenzas ou costumes dos crentes. No 
caso de "sacrificio" acorre así segundo a miña opinión. 

Non hai aínda moitos anos a palabra sacrificio ía empare
/lada con outra da mesma cofradía: mortificación; as dúas 
agachaban outros significados: sufrimento, dar. .. O sufri
mento e a dar son c·ousas malas, desagradables, todo o 
mundo as rexeita, e o que non o fai así ten unha enfermi
dade mental ben coñecida: o masoquismo. 

Durante moito tempo o sufrimento e a dar foron aplaudi
das como grandes causas. Supoño que a razón estaría en 
que ca/quera causa que se queira acadar custa, ás veces 
hai que sufrir por e/a. /so é claro e inevitable pero cómpre 
distinguir entre sufrir por e sufrir por sufrir, o último é 
malo ademais de inútil. Unha causa e renunciar a vinte 
pesos para dar/los a alguén que os necesita e outra coller un 
misto e plantar/les fume. O primeiro ten unha utilidade, a 
renuncia, o "sufrimento" ten sentido. O segundo é propio 
de tolos e non serve para nada. 

A Oeus non lle pode gustar que se sufra por sufrir. Nos 
meus tempos, e coido que aínda agora, había xente que 

facía votos, como dar tantas voltas a un ha igrexa de xeonllos 
cunha imaxe da Virxe. Estou seguro de que á Virxe non lle 
gustan esas causas e se alegraría de que a xente deixara de 
facetas, a pesar de que, aínda así, non as deixe de valorar. 

O mesmo acorre con ese sacrificio oficial que é o xexún 
da coresma. O absterse de comer carne é un ha norma que 
se impuxo cando só os ricos comían carne e a abriga de non 
come/a supoñía unha restricción. Hoxe as causas cambia
ron e isa convértese nunha fermosa disculpa para enchér
monos de marisco. Pero aínda que só coméramos caldo 
ese xexún non tería sentido ningún se non servía para nada. 
Se os cartas que aforras non comendo carne os gardas para 
ti non es un santo, senón un cutre, un tacaño; e non é 
ocorrencia miña, senón dun Papa que o dixo hai anos. 

Se algúen se pon a trabal/ar eri serio 'polos demais, se 
quere prestar un servicio á humanidade xa se decatará de 

, que as vai pasar negras, só faltaría que lle viñeran aínda con . 
facer horas extras de sacrificios. 

A dar non é boa causa, hai que acepta/a porque está aí, 
pero non correr detrás dela como se non o pasáramos mal 
abando xa. O sufrimento é malo para nós e Deus non o 
quere ¿non che parece?. 

Agarimosamente O TEU TIO SINGALA 

P.S.: "Xesús, dando un gran berro, expirou. O veo do 
templo rachouse en dous de arriba a baixo. O centurión, 
que estaba diante, ó oi-lo berro que deu ó expirar dixo : 
« Verdadeiramente este home era fil/o de Oeus;> ". · 
(Me 15, 37-39). 

><----------------------------------------------~----------- -

A.- DATOS XERAIS 

É, sen lugar a·dúbidas, a ave de presa máis abun
dante de Galicia. ~ asemade a mellar dotada pola 
natureza para sobrevivir e prosperar nos difíciles 
tempos actuais, xa que, amais de ter unha constitu
ción proporcionada e harmónica que a define como 
un ha gran voadora tanto en planeo e remo coma en 
picado, está favorecida pola rarefación de competi
dores: azor, grandes águias, etc. A todo isto cabe 
engadi-lo aumento considerable de roed9res, que 
supoñen para o buxato unha gran fonte de recursos 
alimenticios. 

O seu parecido cos azores inm. juros é grande, 
pero a cor castaña dos seus olios desfai a dúbida, 
pois no azor son marelos. 

Gústalle aniñar nos piñeiros de cortiza defec
tuosa nos que fai un niño de grandes dimensións. 
Pon de 1 a 4 ovos , que choca en 30-35 días. 

No aire distínguese facilmente pola súa maciza 
silueta de pescozo curto e cauda redonda en abano. 
O seu berro consiste nun agudo < sonoro ¡Kiu!, 
¡kiu!. 

B.- TECNICAS DE CAZA 

Ó non contar cun vóo rápido, recorre á espera, 
polo xeral desde un ha árbore ou desde un poste do 
tendido eléctrico , dos que se lanza en picado sobre 
os desprevenidos roedores. 

C.- ANECDOTARIO 
Por desgracia o costume de cazar desde os r:v'c: 

tes do tendido eléctrico ás beiras das estrada~ J 

pistas forestais, é de consecuencias funestas para o 
buxato , pois moitos escopeteiros dispáranlles in
c luso desde os coches, mermando así os efectivos 

deste gran contro lador das poboacións de roedores 
dañinos. · 

D.- ACTIVIDADES 

1. - Levanta un pousadeiro para os buxatos nunha leira 
de teu, valéndote dun mastro longo cunha cruceta na 
punta. 

2. - ¿Con que outros nomes é coñecido o buxato?. 
3. - Tendo en canta a cor dos seus o/los ¿cal destas 

tres cabezas é a do buxato?. 

4.- Sinala a presa favorita do buxato. 

' Cl 1 ~ 
01iAbé11.-

o 

o 



IRIMIA-11 

TESTEMUÑAS: 
¿Calé a historia da túa fe? ¿Galicia ten algo que 

ver con ela? 

• Unha traballadora 

A miña fe comenzou cando empecei a 
trabal/ar e me atopei cos problemas do 
mundo do trabal/o ós 11 anos, descu
brindo situacións inxustas, que vou revi
sando e tomando un compromiso de 
cara a e/as, e facendo que os meus com
pañeiros tamén as descubriran xuntos, e 
ir facendo algo para soluciona/os. 

¿Axudas? Axudoume moito a XOC 
coa revisión de vida, partindos dos fei
tos concretos da vida, e con compromiso 
de cara a eses problemas, non pen
sando tanto en min senon en "nós". 

¿Atrancos? A comodidade de todos 
nós, o medo, a Institución lgrexa que tiña 
máis en canta ós ricos que eran en moi
tas ocasións os responsables de moitas 
inxusticias e noutras eran eles mesmos 
quen explotaban ós seus obreiros. Non 
poder estar en comunión coa xente que 
explotaba e tiña representación na 
lgrexa. 

¿Ga/icia? Para min faino todo, nai, es
cota de sufrimento, estímulo para non 
perder o desexo de taita, atadura con 
outras persoas e atento para non ren
dirme frente ás dificultades e o compro
miso coa terra forte de Galicia. 

TEt'lf\ : 15REXt1 E \\(fü\JBbt 
No Nus11 \JIOCtSE 
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• Unha profesora 

A historia do meu amor a Galicia ven xa de 
cando era nena. 

Oespois na universidade fun alumna de 
Otero Pedrayo e compañeira de moitos poe
tas comprometidos con Galicia que fixeron 
medrar o meu amor á terra. 

Era só un amor diríamos sentimental, foi hai 
uns anos cando empecei a sentir o que é ser 
galega, a profundizar na nasa historia, na 
nasa cultura e a valorar a nasa tala, causa que 
me parece hoxe o signo mais profundo da 
nasa identidade. 

Recordo que aínda sentindo este amor ti
ven sempre moito coidado de non perder de 
vista a universalidade; cando estiven fóra tiña 
un mapa coas bandeiras de tódolos países e 
no medio puxen: ¡Canto mais lonxe, máis 
perta a miña terral Vivín con grande intensi
dade o problema da emigración na nasa terra 
e traballei fóra con emigrantes españoles, en
tón dinme canta da falla de conciencia da 
propia identidade que tiñan os galegas. 

Voltei no momento en que se estrenaba a 
democracia en España e que se facía máis 
evidente o despertar das nacionalidades. 

Atopeime aquel vran coa Romaxe no Pe
dregal de lrimia e ca "Eu rezano Galego". lsto 
foi coma unha visión, como un ver realizado e 
en símbolo o que eu sentía. A partir daquí 

«Os mozos/as que irnos participar 
na Asamblea da nosa Diócese somos 
crentes; somos lgrexa qué camiña 
loitando contra o seu propio pecado. 
Unha lgrexa con moitos erros, in
coherencias e fallos personais, gru
pais e estructurais, pero, como cris
tiáns, atopamos un TESOURO que 
non queremos enterrar: Xesús, o 
mozo de Nazaret, portador dunha 
BOA NOVA, altamente gratificante e 
esixente, verdadeira resposta de per
sonalización e liberación para o home 
e a muller de hoxe. El é a única utopía 
realizada. El é o mellorciño que ternos 
na lgrexa e o mellar que lle podemos 
ofertar ós nosos compañeiros e 
compañeiras. 

Queremos ter na lgrexa o protago
nismo que nos corresponde. Quere
mos ter no colo desta NAI unha voz 
clara e forte, pero en liberdade. Que
remos estar dispostos a anunciar, sen 
temor e con sinxela ledicia, a nasa fe, 
conscientes de que a mocidade debe 
ser a primeira evanxelizadora da 
mocidade. 

enroleime en lrimia que para min era a única 

experiencia en Galicia que xunguía a con

ciencia galega coa fe. Pensei que xa era posi
ble entender a fe e o Evanxelio realizado aquí. 

Sempre os vivira desvencellados. 

A miña conciencia galega medra na medida 

que afondo na fe e no que me esixe ser cris

tián hoxe en Galicia. Non podo xa separar fe e 
conciencia do ser galega. Fe vivida en Galicia 

igual que noutro sitio, non pode ser igual. O 

meu compromiso como educadora é trabal/ar 
por facer recobrar as novas xeneracións a 

conciencia da propia identidade, o amor a sua 
terra, a sua lingua. Axudoume, xa digo, lrimia 
e as persoas que viven isto. 

Os atrancos e os desanimas véñenme da 
realidade que estamos a vivir, do poder que 

teñen os fortes para afogar este despertar, 
dos "profetas de desventuras", que din que 

non durará moito, que é causa de chiflados, 
de fanáticos .. . etc. Entranme tentacións, ás 

veces, de deixalo todo, de enrolarme no tin 

glado establecido, de pensar que é unha uto

pía o que pretendemos ... 

De momento é tan grande a forza que sinto 

que penso que non caerei nesta tentación, e 
teño unha esperanza grande no futuro . 

Pero aínda nos atopamos con pro
blemas importantes: 

· A partir dos 18 anos a edade da 
mocidade o senso de pertenencia á 
lgrexa por parte da mocidade se fai 
máis complicado e difícil. 

·A meirande parte da mocidade que 
se confirma unha vez confirmados, 
abandoan o seu proceso de madura
ción na fe en grupos. 

· Aqueles que queren seguir nun 
proceso de maduración da fe, des
pois da Confirmación , non encontran 
na lgrexa propostas interesantes. 

·Faltan mozos/as preparados e dis
postos a ser evanxelizadores da 
mocidade. 

·A liturxia en lingua extraña resulta 
incomprensible, rutinaria, allea ós 
problemas da mocidade. 

· Prima aínda unha pastoral de con
servación máis que de evanxeliza
ción. 

Delegación de Mocidade 
Diocese de Lugo 
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A propósito do Concello 

Da palabra latina " concilium" 
procede o galega concello, que 
non deixa de ser un concilio que 
tan os representantes dos 
cidadáns. 

Os casteláns tamén teñen ovo
cábu lo "concejo " , pero utilizan 
máis o de " ayuntamiento". Tan
tos séculas de influencia castelá 
en Galicia fixeron que se perdese 
a forma galega e se ernpregase só 
a castelá, á que, de modo incons
ciente, aínda que non sen motivo, 
os nasos paisanos chamaban 
" untamiento" ; quizais polo aquel 
de teren que engrasar con unto, 
que nos diría don Sexismundo 
Freud . 

GALERIAS 

Pero se "axuntamento" fose 
unha forma pseudogalega ou fal
samente galega, penso que o 
mesmo lle podería pasar á pala
bra " plantexamento" e ' 'plante
xar", tan empregadas hoxe en 
día. O diccionario galega non trae 
tal termo e en portugués non 
existe; e se buscamos no seu dic
cionario o equivalente ó castelán 
"plantear", eles tradúceno por 
delinear e outras verbas polo 
estilo. 

Cqa única autoridade que m·e 
concede a mesma lóxica, eu pre
gunto se non será máis correcto 
acepta-lo castelanismo plantear, 
que non serí9 o único admitido no 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

EN 

CERVO LUGO 

o CASTRO SADA- A CORUÑA 

SANTIAGO RUA NOVA, 16 

naso idioma nin na lingua irmá 
portuguesa, que aínda posúe 
máis castelanismos "lexítimos" 
ca nosoutros. Tamén os caste
láns teñen galeguismos, poucos, 
pero algún, por exemplo, 
morriña. 

O que non entendo ben é a 
creación dun novo vocábulo me
dio castelán medio galega. Por
que por lle metérmo-lo X non 
deixa de ser castelanismo , o 
mesmo que· carretera non o deixa 
de ser por dicirmos "carreteira" . 
Ou carretera ou, mellar aínda, re
cuperar estrada, e autoestrada 
(por autopista), que· é o verda
deiro galega. 

Uns madrilenos trouxeron 
a cantar a Frank Sinatra 
e perderon moitos cartas,· 
desta meteron a pata. 

O tal cantante mafioso, 
canta ben, mais é un astuto: 
saíul/e o choio a millón 
de pesetas por minuto. 

Oicíase antes dos cregos: 
"gañan a vida cantandc;J' ',· 
teñen uns competidores 
que vola gañan chupando. 

Un e~cándalo, sen máis, 
e tamén unha vergoña 
e dámo-/a impresión 
de ser un país de coña. 

Os cantantes son uns divos, 
case deuses de verdade, 
pero estanvos no altar 
coa nasa complicidade. 

Un cantamañás ca/quera 
enche o bandullo e a a/forxa 
se un bo padriño, a tempo 
lle comercializa a gorxa. 
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