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/POR FIN!
PRESENTADO O MISAL GALEGO

Tras moito pedir, moito prometer e non pouco agardar, xa ternos
Misal Galega; " edición típica do
Misal Romano en Lingua Galega",
· como comenza a carta que os bispos de Galicia fixeron pública con
ocasión da presentación, carta
que reproducimos excepcionalmente nesta portada polo seu indudable interés. E tamén porque a
loita polo galega na liturxia foi de
sempre das mais teimudas e constantes na nosa revista. Coa tristura
polo retraso e a ledicia porque
"nunca é tarde se a dita é boa'',
IRIMIA acólleo con agarimo ,... e
que sexa ,para ben, e non se convirta nun trasto inútil, pois DEUS
TAMEN FALA GALEGO.

(<

Épara nós un motivo de ledicia poder Qfrecerlles ós fieis galegas este texto
definitivo do Misal de Altar para a celebración eucarística, despois de contar
desde o ano 1968 con un Misal aprobado ''a d experimentum '' pota Santa Sé.
Oeste xeito cómprese a vontade do
Concilio Pastoral de Galicia, que nos encomendaba a confección dos materiais
necesarios para a celebración dos actos
litúrxicos.
O novo Misal en Lingua galega quere
ser un instrumento pastoral para a vivencia da Liturxia nun pobo que se expresa
coloquialmente na lingua propia. Doutra
banda é tamén unha resposta ás dereijos daqueles fieis que queren manifestarse máis sinxela e espontaneamente
na lingua que talan e na que desexan
expresar os seus sentimentos relixiosos.

Por estes motivos quixéramos que tódalas igrexas e templos das nasas Dióceses contaran con un exemp!ar do
novo Misal. Po/a nasa parte tivemos interés en acadar unha edición completa e
ben presentada. Contén as últimas adicións autorizadas pota Santa Sé no Ordinario da Misa, polo que·respecta ós Ritos
iniciais e ás Anáforas aprobadas para
España.

O novo Misal poderá adquirirse nas
respectivas Curias Diocesanas a precio
bonificado, coma un servicio intereclesial e tendo en canta as subvencións
recibidas. Asimesmo queremos comunicarvos que se está axeitando ás Normas linguísticas a versión aprobada "ad
experimentum" dos Leccionarios dominicais e festivos A e B, co desexo de que
estean no mercado ó mesmo tempo que
o Misal. Tamén SEPT publica un has folli-

ñas do Ordinario para o uso dos fieis . E
non faltan cantos para unhas celebra·cións festivas.
Sabemos que non abonda coa edición
dos materiais. O importante é organizar
e animar a celebración dos actos litúrxicos. Quixéramos que en tódalas pa-

rroquias se fixesen esforzos polo uso
do galega na liturxia como cousa ordinaria, e que, como pide o Concilio
Pastoral de Galicia, se comprometesen os responsables a levala a cabo))
Antonio María, Arcebispo de
Santiago
Xosé, Bispo de Tui-Vigo
Xosé, Bispo de Lugo
Xosé , Bispo de Mondoñedo Ferrol
Xosé, Bispo de Ourense
Antonio, Bispo de Astorga.
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O ESCANDALO DO IRANGATE segue dandonos sorpresas, coma ésta: varios militares foron impoñendo o
seu " patriotísmo " nas relacións de politica exterior
americana, sempre ó marxe do Parlamento e da mesma
lei .. ., e quenes sofren isto son ás veces as pequenas
nacións que non son simpáticas a estos señores.

**

A APISONADORA DO ESTADO segóu ávida do fermoso val de Riaño ... Neste caso pouco importóu a vida
e a natureza, aínda que fose daquela xente sinxela, e
daquela flora e fauna da bisbarra leonesa. Estos golpes
de forza son un pau para a sensibilidade dos pobos, e
máis axiña ou máis tarde, estas medidas páganse,
aínda que sexa creando unha sociedade máis dura e
insensible.

**

O XIII TROFEO TERESA HERRERA volta a xuntar na
Coruña a milleíros de aficionados con gañas de verbo
futbol no máis antigo de cantos trofeos se celebran
neste Estado. Teresa Herrera foi unha muller moi xenerosa (1712-1791 ), que preocupada palas enfermidades
da sua época, deixa todolos bens para acadar a teima
da súa vida : a construcción dun Hospital para os máis
necesitados.

**

O CONGRESO EUROPEO DE CARDIOLOXIA terá l·ugar en Compostela do cinco ó dez de setembro . As
enfermidades relacionadas co corazón son unha das
causas de máis martes na nosa terra, moitas veces
debido a un réxime alimenticio perxudicial.

**

O SIDA segue preocupado entre nosoutros, de todolos xeitos, en Galicia hai pouca incidencia deste virus:
un total de catorce casos ; concretamente na Coruña xa
houbo cinco martes producidas polo Sida ... Case todolos enfermos rexistrados son adictos ás drogas, e case
nengún homosexual. En todo o mundo están medran~'IJOSTEOE t-!O~~~ECE AS SE·
f,l~LESOé TAAf\COl, .
..

COMO COÑEC.ER. co~t:~OA~,
?ERO ASÍ MOiTA CO«fiANtA
COt-l t.LAS ÑON TE.ÑO .. .

do os enfermos do Sida entre os heterosexuais.

**

MARROCOS é sempre un punto de referencia na
politica española, e non só polo problema de Ceuta e
Melilla, máis ben pola pesca, que neste intre preocupa
ós máis de tres mil pescadores galegas que trafegan
por aquelas augas.
I

**

"MEDICOS SEN FRONTEIRAS" é unha organización
que envía moitos sanitarios ós países do Terceiro
Mundo ... Máis de tres mil cooperando ó desenvolvimento dos máis necesitados. Case todos mozos, van
por períodos máis ben curtos.

**

A NOSA LINGUA SEGUE LONXE DOS XORNAIS DIARIOS: só un 3, 11 % da información publicada polos
xornais desta nación está en galega. O xornal quemáis
espacio lle adica é "El Correo Gallego", e a cola están
"La Voz de Galicia" e " Diario de Pontevedra". E son
temas de cultura, e sobar de todo en suplementos,
onde atopamos páxinas en galega ...

**

XA SOMOS CINCO MIL MILLONS de habitantes, e así
en 150 anos a poboación da terra é cinco veces máis
grande; e vinte anos máis, e podemos doblar o número
de ha.bitantes. Na actualidade, os países do Terceiro
Mundo o setenta e cinco por cento da humanidade, os
países desenrolados o quince e a Europa do Este máis
do nove por cento.

**

' TICO que nestes días de
O FESTIVAL INTERCEL
agosto ten lugar na Bretaña francesa transpórtanos
cara ó Fisterre francés: ás suas costas, ó seu granito, ós
seus cruceiros, ós seus monumentos megalíticos, á
Tumba de Merlín, onde segundo nos dí a lenda xúntanse os deuses e persoeiros celtas cada quince de
agosto.

'

**

E O CONCEPTO DE ESTADO o que está en xogo nas
liortas do goberno cos xueces, por exemplo ... En moitos países camíñase cara un Estado policial que non
profundiz~ nas liberdades do home. Os xueces, parte
deles, estan senda máis sensibles ás aspiracións dos
homes e das comunidades, vapuleados moitas veces
palas chamadas "razóns de Estado ", que non son tales; cando máis, intreses económicos ...

**

O SINODO DE BISPOS, xa está ás portas. No mes de
outubro tratará o tema dos leigos: "A vocación e a
misión dos leigos na lgrexa e no mundo ós vinte anos
do Concilio ". Boa ocasión para que tamén na nosa
Galicia, a lgrexa sexa cada vez menos clerical , e tomen
forza as comunidades cristiáns.
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¿COMO SE FAI UN BISPO?
As "suxerencias" inútiles
Case sempre pasa o mesmo. Cando se espera un bispo
para un ha diócese, moitas persoas da diócese, maiormente
do clero, envían cartas ó Nuncio do Papa indicando que
clase de bispo queren . Así se fixo nos casos recentes do
bispo de Mondoñedo-Ferrol e de Ourense. Lago sucede
que non tan caso destas "suxerencias" ou canse/los, e tan
e dispoñen do xeito que /les parece.

¿Onde está a democracia?
Unha causa queda en evidencia con estes feitos; a falla
de diálogo entre a cúspide da lgrexa, os de arriba, e as
bases da lgrexa, os de abaixo. E xuntamente con esto,
queda en evidencia tamén a falla de sentido democrático no
funcionamento de moitas das grandes decisións da /grexa.
Esto molesta moito a unhas persoas que temas cada vez
máis uns hábitos democráticos para tódolos ardes da nasa
vida. Molesta e resulta pouco comprensible.

O Espírito está na lgrexa
Porque non hai razón ningunha de peso que xustifique
este esquecemento das bases da lgrexa.
Acostúmase a dicir que a lgrexa non é unha democracia,
que ne/a o poder non ven do pobo, que o poder lle chega
directamente de Oeus ós que ne/a mandan. Ninguén nega
que o Espírito de Oeus onde polo medio da lgrexa -non
sempre arrimado ós que ne/a manda, por suposto-, pero
deso a dicir que a súa presencia xustifique fórmulas dictatoriais no goberno da lgrexa hai un abismo.
Hai Espírito na /grexa . Pero o Espírito sempre precisou de
instrumentos humanos para se facer presente. E non entendemos por que nos tempos de hoxe un ha consulta seria
ó pobo de Oeus non podía ser un bo instrumento que
posibilite a presencia ea acción do Espírito na lgrexa.

As razóns que non se dan
No fondo destes comportamentos que comentamos parécenos que se poden descubrir falsas razóns, coma as
seguintes:
• O pobo non está preparado. E esta unha das típicas
razóns dos réximes dictatoriais; un ha razón falsamente protectora, que se volve contra quen a utiliza, pasto que unha
das misións deles é capacitar á xente para o exercicio
completo dos deberes eclesiais, tamén o de e/exir ó seu
pastor.
·Se non hai elección directa, non hai control do pensamento das persoas que acceden ós cargos de bispo. Porque é certo que na lgrexa se exerce este control, en cada
época ó bo criterio dos que nese momento a gobernan.
Oesta maneira tamén se establecen bandos na lgrexa, tan
perigosos coma os que se establecerían se na elección dos
bispos se utilizasen fórmulas electora is, por exemplo.
• O sistema actual de elección de bispos encerra un
esquecemento total dos que na lgrexa non son curas, frades, ou causas así. Non cantan para nada nin coma posibles
e/exidos, nin coma electores. Que a lgrexa sexa tremendamente clerical non depende soamente de que o~ cristíáns
de a pe non queiran cargar con causas da lgrexa. E que todo
parece indicar que a lgrexa se atopa moi cómoda senda
clerical, anque lago ande solicitando a participación de
todos.

O sistema actual de elección de bispos encerra un esquecemento total dos que na lgrexa non son curas, frades, ou
cousas así.

¿Hai tesouros? (Dom. XVII do T. Ordinario)

"O Reino dos ceas é coma un tesauro" (MT. 13,44)
Extraña ouvir talar de tesauros. Hoxe ninguén
eré neles. E sen embargo hai causas que nos
levan a vida; que nos atraen de tal maneira que
debecemos por elas.
Xesús presenta o Reino de Deus como algo que
nos resulta suxerente e atractivo. Un tesauro
sempre ten gancho.
A causa de Xesús sigue senda interesante parasima xente, e segue a haber quen "vende "
canto ten para trabal lar xenerosamente na extensión do Reino de Deus.

Decídete a repartir (Dom. XVIII do T. Ordinario)

"Oádel!es de comer" (Mt. 14, 17)
Cando se fai unha comida para un grupo
grande de persoas case sempre se pensa que non
vai chegar. Despois sobra. O problema está en
saber repartir.
Cando Xesús lles dí ós apóstolos que dían de
comer a aquela xente, eles responden que non
teñen abando para todos.
Ven senda a mesma postura que ternos hoxe
con relación ós problemas da fame e da cultura.
Moitos marren de fame e outros moitos ternos de
sobra; e non nos decidimos a repartir porque
pensamos que non nos chega .
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Acrencia no Santo dos Croques eoseu rito
Galicia é un pobo que agarima
dun xeito especial as devocions e
as crenc;ias nos milagres dos
Santos.

que é un rito contaxionista, que
se contaxia e cadaquén desexa
pedirlle unha dote ou un desexo ó
santo.

Un ha das máis coñecidas e populares entre os peregrinos e visitantes que veñen desde moi lonxe
oHa-lo conxunto arqueolóxico e
monumental da cidade de Santiago de Compostela, así coma
sepulcro do ·Apóstolo é darlle a
fraternal apreta á i maxe do Patrón de España e de Galicia.
A admiración e grandiosidade,
así como a curiosidade que senten cando ven o maxestuoso pórtico da Gloria, vese envolta no
senso de saber quen foi a persoa
que coas súas mans e o seu maxín fixo unhas esculturas sen par.
Axiña ollan unha cabeciña que
semella a dun anxo do ceo e á que
todos queren darlle un croque,
para ter unha boa intelixencia, ou
máis memoria, ou alcanza-los
saberes.
Obra dunha das figuras máis
notables do arte cristián na que o
artista e escultor Mateo fixo do
puro granito o célebre pórtico da
Gloria da Basílica Compostelana.
Este xenio soubo gañar co seu
cincel a inmortalidade no corazón das xentes que lle rinden respeto a través das xeneracións e
que, coñecendo a súa personalidade, compréndese mellor a devoción que inspira.

E cada escolar, peregrino ou visitante que chega a Santiago, vela categral non se vai contento se
non bate a súa cabeza contra a
testa da escultura, pedindolle
mellar intelixencia para os estudios e mais memoria para os
exames.
Pois ó da-lo croque saltaba a
"chispa do inxenio", coma cando
o Mestre Mateo tallaba e riscaba
na pedra ou no granito para fa- _
cela cabeza artesán e artística.
Sempre foi moi querido o Mestre Mateo en Compostela pala
alma e o espíritu galaico, é símbolo de sabencia e santidade que
se manifesta no fermoso e incomparable "Santo dos Croques", ó
que se lle otorga de maneira
consciente e perdurable o título
de santo.
A i maxe pétrea, coñecida polo
nome dos Santo dos Croques, debido a que ó longo dos séculas, é
costume darlle coa cabeza un
croque ou golpeciño contra a
testa de pedra, coa fin de que esta
transmita sabencia ou aqueles
poderes que se lle piden.
Hai quen pensa que os croques
son os rizos ou o pelo crencho da
imaxe de pedra. O que si é certo é

SEQUERESLE'R
Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

Ata nova orde

O

Sen dúbida é unha tradición
que perdura e con moita intensidade e forza, _unha crencia viva no
maxín do pobo que consiste en
pensar que por medio da transmisión por contaxio ou a distancia
dos valores morais que adornan a
persoa do Mestre Mateo van pasar ou espabilar a todo aquel que
se dea un croque. E velaí unha
referencia do ilustre historiador
Murguía ó Santo e a súa crencia.
¡Oh santa e inocente crencia, tilla das xentes sencillas para quen a inspiración ten algo de celeste e
extraordinario, e moito de
sobrenatural e misterioso.

Mª Guillermina Mosquera de Monterroso

l~l"IA iSUSCRÍBETE!
Pagarei por:

O Transferencia á Caixa de Aforr08 de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano-1 .300 pts .
- Suscripción de
apoio - 2.000 pts .

(máis caro e molesto ca t~ansferencia)
N
.
_ orne ...............................................................................
.

R,ua ou p arr<><¡wa
. ............................................................ .
Vila ou Axuntaniento ..................................... Provincia................... .

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)
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LABORAL

Por unha nova concepción do traballo
Os traballadores ternos que ter
claro que a posible solución á
crise económica non vai ser o fin
do desemprego. Sabemos que un
dos elementos máis importantes
no relanzamento económico é a
introducción de nova tecnoloxía,
no campo da microelectrónica, e
a automatización, isto significa
reducción de pastos de trabal lo.
Pois a solución da crise económica e o grave problema do paro
non se soluciona so, nin principal mente co relanzamento económico, se non esencialmente
pala posta en pé da conciencia
social do país e a búsqueda de
novas modelos de persoa e
so.ciedade.
Clarexando no paro de hoxe
atopámonos ·non só ante unha
crise de postas de trabal lo senón
ante unha crise da concepción do
trabal lo.
O estarzo económico-social
non debe pretender a supervivencia dun modelo cultural senón a
xerminación de outro novo.

Rasgos para unha nova concepción do traballo
-

Que o traballo sexa traballo

Nos derradei ros tempos a concepción do traballo levaba máis
relación co froito do trabal lo (nómina, vacacións, etc.), que co trabal lo mesmo.
,.
¿Por qué?. Ó predominar a
idea de rentabilidade, o carácter
penoso aceptase por motivos puramente económicos.
Outros máis xoves rexeitaron
esta concepción, escollendo a do
placer. Concecuencias: baixa ca1idade do trabal lo; non desenrola
á persoa nin serve para os demáis; escaso goce ó aportar case
nada ó medre persoal.
O paro significa deixar de gañar un soldo. A nova compensación do traballo debe recuperar
elementos perdidos.

O trabal/o debe promover un ha relación mellar e un goce no labor

Que o traballo sexa traballo no
senso de promover unha comunidade mellar, e se goce dél.
Que a técnica bote fóra o peor
do trabal lo e se consiga así liberdade no traballo necesario.
- Que se distribua o traballo
productivo, remunerado, socialmente necesario.
Ante o esgotamento dos recu rsos naturais, automátización,
etc., só cabe a distribución do trabal lo, o compartilo como signo
de que todos somos necesarios
na comunidade; e como medio
normal de gañar unha subsistencia a que todos ternos dereito.
E non só desaparecer pluriempregos, horas extras, senón ceder parte do horario normal.
Esto non como boa vontade,
senón no contexto dun novo modelo cultural, de vida que poder
levar a unha limitación e posible
descenso no nivel cuantitativo,
de consumo de vida, mais é importante para vencer o costu me
de ter a felicidade posta no poseer e consumir e non na amistade, contacto coa natu reza,

creatividade. etc .
Se a técnica e ciencia nos .ofrecen reducir o tempo de traballo,
aproveitemos para cambear de
sentido, a nasa mentalidade, a
nasa vida, no senso que traballo
signifique vida de calidade.
- Que se revalorice a actividade creativa non remunerada.
Ternos vocación á creatividade; o traballo non se esgota na
remuneración. Hai un traballo
creativo non remunerado, máis
necesario para a comunidade,
servicio moitas veces imprescindible. O traballar menos permitirá
unha actividade creativa na familia, no fogar que normalmente
pensamos non esixe nada de nós
para medrar.
Nos dará posibilidades de dedicarnos seriamente a responsabilidades soc1ais,
políticas e
comunitarias.
Consecuencias:
formación
permanente - recuperación da
natureza, rasgo irrenunciabel
dunha alternativa cultural. Oeste
xeito pensamos que a persoa se
fai cada día máis humana.
Vangarda Obreira
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O CAMPO

Ofuturo da producción de ovinos en Galicia
É unha crencia bastante comú_n
a de que Galicia é un país ex,ces1vamente húmedo para a cna de
ovellas e que polo tanto este tip?
de gando non ten futur~ en ~al1cia debido a que o clima ideal
para os ovinos ten que ser seco;
Esto afortunadamente non e
certo; as ovellas atópanse hoxe
en tódolos climas do mundo,
desde os máis húmedos como
poden se-los do norte de Europa
(Inglaterra, Irlanda, etc.) , ~ta_ os
áridos e semiáridos do prox1mo
oriente, norte de Africa, Australia,
etc. Outro tanto acontece con
respecto á súa presencia en países quentes e en países fríos.
Todo esto non quere dicir máis
que dentro da especie oviño existen innumerables razas e subrazas que cobren e se adaptan perfectamente a todo o amplo espectro climático mundial.
España é o segundo paí~ productor de ovinos da comunidade
económica europea, con aproximadamente 11 millóns de cabezas, moi por detrás do Rein_o
Unido (Inglaterra, Gales, Escocia
e Irlanda do Norte), que anda polos 23 millóns de cabezas.
A producción
Galicia

de ovellas en

No pasado a cría de ovinos tivo

de ovellas baixou notablemente
debido a causas como a repoboación forestal indiscriminada, emigración, perda de interés pala 1~,
sustituida por outras fibras e tec1dos, etc.
Na actualidade o censo total de
ovinos de Galicia está ó redor de
300.000 cabezas cunha tímida
tendencia cara ó aumento total
de efectivos.

, As necesidades de carne de
ovino en Europa

bastante importancia en Galicia,
debido fundamentalmente ás necesidades de lá para facer prendas de abrigo por parte da poboación campesiña, senda a producción de carne relativamente secundaria. Hai estudios que sinalan que o censo de ovellas en Galicia hai 200 anos era de ó redor
de 2.000.000 de cabezas e, anque
as cifras son moi disr?a~es du~s
censos a outros, nas ultimas decadas do século pasado e nas primeiras do presente, incluso aínda
ben entrados os anos 50, a poboación ovina no naso país oscilou entre 500.000 e 700.000 cabezas. A partir dos anos 50 o censo

Actualmente a C.E.E. é deficitaria en carne de ovino en aproximadamente 250.000 Tm. ano, déficit que se cobre con importacións procedentes de terceiros
países, fundamentalmente de
Nova Zelanda (224.000 Tm.), Arxentina
(13.800),
Australia
(11.400) e Hungría (1_2.000). Este
déficit de 250.000 Tm. equivale
aproximadamente á producción
de 20.000.000 de ovellas, polo
que teoricamente hai por diante
unhas grandes posibilidades de
crecemento dos rebaños. O que
pasa e que na práctica o futuro
non é tan prometedor, debido ós
convenios de importacións con
eses terceiros países ós que se
lles garante unha cota de mercado. Por outra banda, o censo
(Pasa a pax . seguinte)

•• -

•• . ... · . · . · : •

.1 • • ,,.

N O V E L A
A décima das Guías de
Xosé Luis Laredo
Verdejo, adicada a
LUGO. TERRA DE
LEMOS. OS
ANCARES.
O COUREL.

••
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:
:
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carne e lá; e, ó mesmo tempo, iniciar cruces industriais ben dirixidos que nos permitan producir
canais mellar conformados e
máis pesados, cun nivel de producción de 1,5 cordeiros destetados por ovella.
Cunha carga aproximada de 15
ovellas por hectárea é posible
acadar uns ingresos brutos medios de 9.000 a 10.000 pts. por
ovella e ano en pradeiras; en
monte esa cantidade veríase reducida aproximadamente á mitade, debido a que a prolificidade
disminúe moito e tamén a calidade e o peso das canais.

Axudas para a producción de
ovino

(Ven da pax. anterior)

de ovellas está a medrar practicamente en tódolos países comunitarios, especialmente en Irlanda e
no Reino Unido, debido a que
existen primas á producción.
Neste ano de 1987 houbo unha
caída dos precios provocada pala
entrada de canais de cordeiro
conxelado procedentes de Nova
Zelanda a precios moi baixos, o
que deu lugar a un parón nas adquisicións de animais durante o
inverno e a primavera. Agora no
verán, e debido ás festas, estase a
comercializar mellar, peor a precios máis baixos dos normais.
Por outra banda é xusto recoñecer que os precios do cordeiro
no estado Español eran os máis
altos de Europa despois de Grecia, senda os máis baixos os dos
países máis consumidores, como
son Irlanda e Inglaterra (Grecia
tamén é un grande consumidor, o
maior).
Diante de todo o exposto resu Ita evidente que en Galicia ternos que inida-la profesionalización dos productores de ovino,
creando rebaños mei rancies e
ben manexados, que nos permitan acadar boa calidade e precios
razonables.

¿Como se pode acadar rendabilidade para a cría de ovellas en
Galicia?

Na actualidade en Europa considérase que o principal factor
determinante da rendabilidade
da producción ovina é a prolificidade, por eso estase a cruza-las
razas tradicionalmente moi especializadas na producción cárnica,
como q Texel, a '.Suffolz lle de
France Charmoise, etc. coas razas moi prolíficas como a Finesa
e a Romanoff, co fin de producir
añas de primeira xeración para
cruzar outra vez con machos de
carne que permitan acadar alta
prolificidade e boa conformación. Afortunadamente a raza galega de ovellas é tamén de alta
prolificidade, incluso comparable ás citadas Romanoff e Finesa,
ademais de extremadamente
rústica.
Entón, respondendo á pregunta que antes se facía , en Galicia para desenvolve-la producción ovina, debemos de partir da
raza do país e conservala en p·ureza co fin de producir reproductores
e
suplementariamente

Existen dous tipos de axudas;
un ha é a que resulta da aplicación
do programa de gandeiría extensiva na que se subvenciona o 20%
da adquisición de gando, roturacións, implantacións de pradeiras, cercas, instalacións de manexo, cortes , etc., esixíndose
chegar despois da mellara a un
mínimo de 100 ovellas por explotación para acada-la citada
subvención.
Existe ademais unha- subvención que se dá por ovella e ano
procedente da C.E.E., e que é variable segundo vaian os precios
percibidos polo productor. Se estes fosen altos, a subvención sería baixa e viceversa. Coma exemplo pódese dicir que no ano 198687 a subvención foi de aproximadamente 1000 pts. por ovella
adulta.
E urxente desenvolve-la producción ovina en Galicia, e para
eso fai falla o interés institucional; se non se fai agora, probab~e
mente dentro de poucos anos
tampouco teremos esa opción ,
coma nos ocurriu co leite e case
está a ocurrir coa carne. O naso
país ten características óptimas
para a cría ovina, non as desperdiciemos unha vez máis, coma
acontece case sempre.
Eloi Villada Legaspi
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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
'
aquí. Unha tarefa común.
A Autonomia
que nos fai camiñar
hacia o progreso nunha
Galicia viva.

OiJ
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---------------------------------------MOCIDADE
A favor do bon humor.
Irnos facendo novas.
Man con man, pé con pé.
Informando dos abatares do
mundo.
Radicais ó máximo
Irnos facendo caral lada.
SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAE CANDO LLES PETA

RADICAL

50 pesos + IVE

Acampada paralela AIMIRI Radical
BEMPOSTA87
DIA: A discutir
SAIDA: Onda sempre .
CHEGADA: Al í.
HORA: pala mañán a vontade (A poder ser puntuais e
afeitados)
- Poderá participar toda persoa
que goce de bo humor e saude (o
diñeiro que o traiga) . Será preciso
cumprir coas seguintes estipulacións:
a) Nacionalidade: De libre elección
e calquera das integradas na CEE
(Absterse apátridas).
b) ldade: A convir: según a convención da Xenebra e do Wisqui .
c) Sexo: Recoméndase practicalo .
d)
Coor:
Transparentes
ou
similares.
e) Outras: Etc , etc , etc ....
- E obrigatorio o uso do disfraz
(ainda que non lle faga falla) . Para os
que leven mono é obrigatorio levar
funda .
- Non son imprescindibles as pernas, ainda que premiaremos a sua
presencia, e cantas máis mellar. Absterse os danos de .extremidades
maiores a 60 palmos .
- Emplazamento: Despistante e só
comprensible para poucas persoas. O
sobre coas instruccións será entregado por un empregado da Xunta. No
sobre , a carón das desorientacións
poderás atapar unha guía completa
sobar das enfermidades que podes
coller na acampada de IRIMIA " a
carca "; Herpetismo, escrofulismo,
chagas , eczemas, granos, zenorias,
etc ... (Na nasa nada) .
- Para a entrega das desorientacións será preciso présentar unha
instancia debidamente cumplimentada , facendo constar: ldade de avoa,
número de moas picadas , profisión
da sogra, enfermidades infecciosas
padecidas , peso da cabeza en valeiro ,
e o último da historia do porvir antes
de deitarse. As instancias irán dirixidas os " mestres" da ORDE MAIOR DE
AIMIRI RADICAL, a calquera das no-

NOTA : As inscripcións faranse en AIMIRI RADICAL , media hora antes da chegada, pero para escomenzar con
- bo pé recoméndase ÓS futuros acampados presentarse
con un regalo para os radicais (... xa que somos xente
desinteresada).

BASES

Este é o fotografo "oficial" da acampada "para lela", así que se queredes sair ben nas
fotos ide guapos (as) pois el fai fotos, pero
·
non milagres

sas sucursais en Aldán , Fe rrol e Lagoa, acompañadas do texto que
apuntamos : " SANTA RITA DE CASIA ,
abogada dos imposibles, pat rona
nasa ... ".
- Normas para a correcta andadura das sendas previstas

a) Cal zado lixeiro á moda africana ,
e con venti lación incorpo rada.
b) Xabrón de tocador " Le Cachón
Pe rfumeur-2", para lavar as chagas
(Descon fía das imitaci ón s) .
c) Levar colgado un escapu lario de
San Boaventu ra.
d) Vir provistos de bicarbonato.
e Recom éndase ara facer máis le-

vadeira a andadura o coñe cemento
dos setecentos viaxes do Dr. Olot poi a
ruta Bizantina, así com a dos ditos e
consellos que alí se dan .
- A organización xa está pre parada , pero pon en coñecemento dos
futuros acampados qu e terán en
conta tódalas ofertas, sobornos e extorsións que lles fagan ó longo da
acampada . Na hora de admitir xe nte
as decisións serán apelabl es , opinables , e se se considera oport uno e
conveniente apedreables.
- Serán rexeitados tódolos aspirantes que só busquen o med ro persoal , aqueles que qu eiran desc ubrir
os novos e diferentes mat ices q ue ten
a vida cot idiana, aqueles que pretendan desenrolar as potenc ia lidades
que todos levamos dent ro , aquel es
que se presenten con bicicletas ou
calquera outro veh ículo de tración
motriz ou animal que sirvan so e exclusivamente para o ligu e (Atención
os de Sansa ¿Eh? ), e cantos dos non
citados que que iran ir polo simple
amor a acampad a.
- O fi nal o que se porte mel lar será
premiado cunh a sentencia a marte
por un xurad o de notables (En caso
de non atapar notables, cubriríanse
as pl azas con suficientes). Pero minutos antes da exec ución será premiado
con :
• un ha caixa de po lvos para medrar
do Dr. Barto la.
• Un bote lla de xarope Berdú
demulcente.
·U n ha estatuilla do moro Muza.
• Dous pares de caramelos contra
da impaciencia e... Unha sorrisa.
- O descoñecemento dos presentes ácidos non será en ningún caso
causa eximente das penas nas que se
incurra.
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·EDUCACION

Campamento diocesán: Mondoñedo-f errol
-

Nove anos de camiño Hai xa nove anos que un grupo de mozos e cregos da
diócese de Mondoñedo-Ferrol, escomenzaban a andadura de organizar tódo-los anos no lugar da Devesa,
perta de Ribadeo un Campamento para nenas-as e
mozos-as da citada diócese.
Educadores do movemento Junior, catequistas , e militantes de grupos cristiáns escomenzaban a gran tarefa de atoparse durante quince días ó servicio dos
nenas, con un obxetivo moi concreto: trasmitir alegría,
e sobre todo vida.

Un grupo de persoas ó se rvicio dos mais pequenos

Tódolos anos do 17 ó 31 de xullo atopámonos ria cita,
só un ano fallou o naso encontro. Dende o seu comenzo fóronse dando pasos, hoxe o grupo de xente ó
servicio dos nenas na organización do Campamento
ten unha identidade propia xa como colectivo " CAMPAMENTO DA DIOCESE DE MONDOÑEDO-FERROL".
Esta leva consigo a estar traballando durante todo o
ano repartidos en diversas comisións de traballo ó
longo de toda a diócese: Vilalba, Ribadeo , Viveiro e
Santiago (onde viven os estudantes da nasa diócese).
Neste tempo foron xa uns 300 educadores os que
pasaron por estas actividades e cecais perta de dous
mil nenas.
O que intentamos é trasmitir ós nenas a Alegría cristián, facerlles ver que a VIDA é unha Festa, e por iso
facémolo en contacto ca natureza, queremos contemplar todas esas maravillas que Deus nos deu.
As tendas son as nasas vivendas, o ceo o naso teito , o
mar e as estrelas da noite son os nasos compañeiros de
vi axe.

Compartimos a Fe nunha gran Festa

Os xogos é un signo é un xeito de transmitir a nasa
felicidade e alegría ós demais. O naso denominador
común é o COMPARTIR, VIVIR EN COMUN: Todos estamos con todos, somos unha FAMILIA DE AMIGOS.
Ternos tamén tempo para reflexionar sobre os nasos
problemas e as causas que máis nos preocupan con
relación á nasa vida, á nasa terra, á nasa fe.
No medio do campamento, case sempre o 25 de xullo
día da Patria galega, celebramos o día da Familia, é un
momento de encontros cos nasos país, irmáns e amigos para transmitirlles tamén a eles o que fornas recibindo nós dos demais.
Un ano máis un grupo de persoas da diócese de
Mondoñedo estamos ó servicio de nenas-as entre 9-12
anos, rapaces-as 13-14 e dos mozos de 15 a 17 para
encontrarnos ca natureza e podermos sentir amigos,
para vivir a experencia de compartir a mesma fe , e
poder así descubrir máis a fondo o amor á nasa Terra.

Os educadores tacemonos nenas: compartimos a sua experiencia

Román Escourido
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CAN.TARE LIÑA - 87
Cinco anos de cancións para nenos
Acaban de celebrarse os festivais de CANTARELIÑA - 87 nos
que se mostraron as cancións
deste ano. Participaron en total

30 grupos repartidos nos festivais
de Lugo , Ferro!, Coruña e Ourense. A final, coma sempre, tivo
lugar no Pazo dos Marqueses de
San Sadurniño coas dez cancións que seleccionou o xurado e
coas que se grabará o quinto
disco.

Cinco anos xa

Hai cinco anos que o grupo SARAIBAS decidiu organizar un certame de canción infantil galega.

"Cantareliña" Reconciliar os nen.os de Galicia coa sua Jala mediante o canto

Sentíase a necesidade de ofrecer
unha oportunidade para que se

a alma de Galicia, o seu caracte-

crearan cancións para nenas en

rístico xeito de ser, de existir, de

galega, xa que prácticamente

vivir,

non había ningunha. Víase por

esmorece.

outro lado a importancia grande
do canto na promoción da lingua
e no afianzamento da vivencia da
alma galega.

de

se

comunicar .. .

Tódolos anos coas dez cancións . finalistas

seleccionad as

polo xurado grábase un disco
que vai acompañado dun libret o
coas letras e melodías das can-

CANTARELIÑA quere aportar

cións, can tos infantís e posib les

algo fundamental , precisamente

actividades a desenrolar relativas

alí onde é máis necesario e ur-

a cada cant iga. Co n esto ternos xa

xente o remedio: axudar a recon-

50 cancións en galeg a para ne-

ciliar ós nenas de Galicia coa súa

nas das que se serven mo itos

tala mediante o canto ; conqueri-

mestres na aprend izaxe do ga-

como hobby de quen ten tempo

lo aprecio polo propio por medio
dunha harmonía interior que non
sexa lograda con imposicións e á

lega na esca la ou que simp~e 
mente as cantan os nenas por
gusto escoitándoas nos seus ca-

para perder. Vemos como evi-

fo rza" .

settes. Supón esto un enriquece-

Por eso diciamos na presentación do certame deste ano que
" CANTARELIÑA"

non

naceu

dente que a tala e o canto son

mento cultural grande do que al-

imprescindibles para a expresión
da alma dun pobo . E, por desgracia, irnos constatando como que

gún día esperamos ve-los froitos .
Enriquecemento cultural
Ramón D. Raña

Xosé Chao Rego

Máis sobre a vacilación vocálica
No cambio dunha vocal por outra, na vacilación vocálica que se
dá nas vocais pretónicas, asunto
do que talamos no número anterior, tamén inflúe o desexo de se
diferenciar do castelán. Así hai
xente que di "ling oa " por lingua,
ou "cincoenta" por cincuenta e
moitos están convencidos de que
o nome galego de Manuel é máis
galego se se escribe "Man oel " . E
non.
Tamén hai quen non se decata
que un ha gaivota non ten por que

ser " gueivota", e agora que irnos
entrar no entroido haberá que recoñecer que os que dicimos " antroido " debemos escribir, polo
menos, no galega común. E será
bo facer memoria (non "mamaria") dos números (de ningún
xeito " númaros" ) que precisamos para gastar moeda en farras.

mento (non "tormento") duna ~e
dicia que igual (non " igoal") non
ternos tódolos días.

Ternos dereito (e non " direito'').
a que con esta ocasión soe a música (non " múseca", como aínda
se ve escrito), no naso espírito
(que non " esprito") coma fer-

Estes son algúns exemplos de
vacilacións vocálicas, pero hai
máis palabras que non é cuestión
de incluír aquí porque, ó mellor (e
non "millar") sería peor (nunca
"piar") por culpa de que, por
exemplo, os que lle chamamos
"xarra" a un recipiente , teriamos
que lle chamar, de acordo coa etimoloxía, xerra, como se fai en
gran parte de Galicia.

Estamos de noraboa

o vintecinco de xullo
festa da patria que é nasa
día de gozo e barullo
Ó fin temas o misal
no idioma de Galicia
así todos poderán
en galega ter as misas
En toda Galicía hai festas
en máis dun cento de aldeas
pero moítos irimegos
han de ir ata Compostela.
Algúns a Santiago irán
ver o santiño dos croques
na entrada da catedral:
o/lo con dar moito golpe!
Con bandeiras e pancartas
outros a Santiago irán
celebrar o día da patria
da nación de Breogán.
Anos atrás houbo paos
contra os bos nacionalistas
antes con paos e hoxe en paz.
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