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RETRATO 

(A Santa María, no día do seu santo) 

Pombiña branca 
que cruza o aire, 
lixeira. 

Floriña branda 
que move o vento, 
lixeira. 

Auguiña clara 
que vaina onda, 
lixeira. 

Terriña fresca 
para a laberca, 
lixeira. 

Luciña nova 
que abre o día, 
lixeira. 

Sorrisa fresca 
que vence a pena, 
lixeira 

Pombiña e flor, 
auguiña e terra, 
luz e sorrisa, 
lixeira. 

·-00000-

GLORIFICADE A DEUS NOVOSO CORPO 

(A Xesús, no día do seu santo, 
sabéndonos parte do seu carpo) 

Gracias polo meu carpo, 
co que quera sempre honrarte, 
este carpo que me deches, 
templo do Espírito grande, 
membro todo el de Cristo, 
para gozar e gozarte, 
para servir e servirte, 
para esperar e esperarte, 
para amar e amarte, 
para entregaf e entregarte, 
para aco//er e acollerte, 
para soñar e soñarte, 
para sufrir e sufrirte, 
para dar e recibir 
todiño enteiro e sen partes. 

Que xermole a xusticia e a paz (1º de ano) 

·"Os oito días " (Le. 2,21) 

"Co meu saúdo de Ano Novo quixen 
lembrárvo-la verdade sobre o home que inspira á 
lgrexa na súa defensa dos dereitos humans, e a 
verdade sobre os pobres que empuxa a loita da 
lgrexa pola xusticia social. Para rematar, dirixo a 
miña oración ó Señor, por intercesión da Virxe 
María, para pedirlle que entre as gracias do ano 
novo nos conceda ser fieis e coherentes con esta 
doble verdade que é a base da xusticia e a forza 
da paz' '. 

Osear Romero (1980) 

Un home libre (Bautismo do Señor) 

"Baixou sobre El o Espíritu Santo " (Le. 3,22) 

Xesús deixouse guiar polo Espíritu. Precisa
mente por iso vese un home libre. Cando houbo 
que poñerse en contra da Lei, púxose; cando tivo 
que poñerse por riba das tradicións e do templo, 
púxose; cando foi necesario criticar ós responsa
bles políticos e relixiosos, fíxoo ... 

Os cristiáns estamos bautizados no mesmo Es
píritu de Cristo. Pero, ¿qué Espíritu nos move?. 
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DEBAIXO DA FIGUEIRA 
- -

As bodas de ouro 
Os tillos e os netos do tío Bartola non pararon ata que o 

convenceron a él e a súa Josefa de que había que cele
brar as bodas de curo de casados. 

- Cincuenta anos vividos así -lles dicían- con tanto 
cariño, con tanta paz e harmonía, con tanto amor por 
todos nós ... non poden deixarse pasar de calquera xeito. 

- Bo, senda así, dixo Bartola e coa aprobación tamén 
da miña Josefa. iAdiante con esa festa para toda a 
familia!. 

- Fixéronse os preparativos por parte de tillos, netos, 
algúns veciños e parentes. Ata houbo quen tivo a ocu
rrencia de poñer unha guirnalda na figueira o día da 
celebración. 

Pola súa parte don Elías, o crego, puxo a igrexa coma 
un ha patena e coa axuda dos netos do tío Bartolo, prepa
rou un ha festa relixiosa chea de alegría. Foi un momento 
moi emocionante cando o señor Bartolo sacando os 
seus lentes, fixo unha lectura e recalcóu estas palabras 
de San Paulo. 

"O amor é de corazón grande ... 
"O amor non pasa endexamais" 

O párroco tamén se sentiu moi cerca de todos e ata 
record o u aquel o do lume, das estelas... que arden 
xuntas ... 

E cando xa os netos estaban acendendo as velas da 
tarta para darlle que apagar os seus avós, díxolle Bartolo 
a Josefa: 

- Vámoslles gastar unha broma. Non vamos apagar 
nós as velas. Deixaremos que se ,queimen ata o final. .. 

E así foi, ante a estrañeza dos comensais. Pero moi 
axiña Bartola lles deu esta preciosa explicación: 

- E que Josefa e mais eu sempre quixemos pasar pola 
terra acendendo vida, luz, calor ... e nunca quixemos 
apagar nada de todo o bo que foi nacendo ó noso lado. E 
un aplauso moi longo, moi longo, por parte de todos, 
deixou ben claro que así tora a vida de Bartola e de 
Josefa. 

EladioVega 

Omeuavó 

o único que lembro do meu avó son aquelas historias 
que de neno me contaba, historias, que nunca ché
gaba a entender; ademáis disto conservo na memo
ria o mal quemo facía pasar, dende que nacera a miña 

irmá; para min despois disto quedar na casa co avó e con Elena, 
que así se chama a miña irmá, era o peor dos castigos. A 
verdade é que eu tamén era do que non había, despois de 
deita-la "nena", como el agarimosamente lle chamaba, eu es
pertabaa e entón, o meu avó levantábase, collía o seu caxato e 
corría tras min o máis rápido que podía, mentres eu saltaba a 
cancela el ameazábame dicindo: "cando te colla xa verás" ou 
"heillo dicir ó teu pai" . Máis dunha vez, tenme atizado co 
bastón despois de alcanzarme. 

Eu pasábao mal co avó, hoxe doume conta de que a maior 
parte da culpa tíñaa a miña irmá, aínda que eta non o soubese, 
pois ó se-la máis pequena da casa o mimo era todo para ela, e 
eu tiña moitos ciúmes, e aproveitaba para facerlle rabear cando 
só estaba o avó. 

Mais isto durou pouco, pois a min chegoume o tempo de irá 
escala, polo que pasaba case todo o día fóra, e cando chegaba 
el estaba disposto a axudarme na medida das posibilidades, xa 

que como dicía: "O seu pai non o mandara á escala". Tódolos 
días repetía isto mesmo e me mandaba estudiar pois el teríao 
feito se lle deixaran; a min, parecíame unha tontería e non aca
baba de entender estas palabras xa que vía que tódolos nenos ían 
a escala. Pero a min irá escala poñíame de mal humor, e o que 
máis me desagradaba era ter que levantarme cedo. 

Naquela época coido que a persoa máis odiada por minera o 
avó. Tódolos días cando me ía deitar pasaba polo "cuarto 
grande" onde el dormía, nunha cama inmensa, a carón da avoa 
que xa non dormía con el dende que tivera aquela enfermidade. 

Contaba eu tres anos cando o meu pai foille polo médico, e este 
comentou que tiña non sei que doenza nos pulmóns. Dende 
entón, o avó non podía descansar pola noite polo que tivo que 
dormir só. Sempre que eu pasaba a carón del quedábao mirando 
e pensaba "¿Cómo sería o avó de morto , cando estivese na 
caixa?". E alí permanecía quedo cavilando nestas cousas e lem
brando todo o que el me dicía. Mais, este pensamento duraba 
pouco, pois o medo a aquel home deitado, calvo , coa cara axada 
e camisa abotoada ata o colo , apoderábase de min e íame co
rrendo" para a cama. 

E sempre a mesma historia, os mesmos interrogantes día tras 
día, ata aquel verán cando tivo que operarse a avoa. Levaba xa 
dous :días esta na cama cando lle trouxeron ó médico, quen foi 
tallante ó afirmar que tiña que operar o máis axiña posible. Aquel 
mesmo día marchou para a residencia, e ó despedirse dela, o avó 
choraba coma un neno. Nunca eu o vira chorar. Ela trataba de 
consolalo dicíndo-lle que non era nada, que de alía uns días xa 
estaría de volta pero el non a cría e non paraba de repetir: "¡Ai 
Josefiña, que nunca máis te vexo! ". 

A min esa frase arrepiábame e conmoví ame, pois, estaba canso 
de oirlles ós veciños que cando era uns anos máis novo, en máis 
dunha ocasión lle tiña " untado as cóxegas " e non comprendía a 
que obedecía de repente tanto cariño pola avoa, despois de terlle 
andado no lombo. 

O outro día fun cabo do meu pai e pregunteillo, mais non me 
aclarou nada tan só me dixo: " Ti es aínda moi pequeno para 
entender estas cousas " . !;u con sete anos non me consideraba 
tan pequeno pero ... 

O avó daquela non acertou coa súa premonición pois gracias a 
Deus a avoa xa estaba na casa nos primeiros dias de setembro, e 
viña sana coma un buxo, disposta a apaña-las patacas. Todo 
voltara á normalidade, ata o día de San Cosme no que o avó 
pasara todo o día a torna-las galiñas do trigo que tiñamos a 
aso llar na e ira. Ese mesmo día de noite, sentín levantarse meu pai 
e logo á miña nai e ós outros, non sabía o que pasaba, seguín 
durmindo. Cando espertei, pola mañá, a miña tia chamoume para 
me dicir que morrera o avó. Permanecín toda a mañá na cama 
cavilando, non tiña forzas para me levantar, a cabeza dábame 
voltas e máis voltas. A primeira impresión tora: ¡Que serte, mañá 
non vou a escala!; pero a medida que pasaba o tempo todo se 
trocaba, víñanme á cabeza as causas que me levaba dito o meu 
avó, e sobre todo os seus pregos a Deus para que o levase deste 
mundo sen ningún sufrimento. Despois dun gran anaco conse
guín erguerme, mais o medo novamente apoderouse de min, sen 
saber que facer nin que dicir. 

Aquel a mesma tarde cando estabamos a miña tía e mais eu ó pe 
do seu cadaleito, eu observaba como pasaba a xente por diante 
de min para dárno-lo pésame e empecei a chorar; non sentía 
nada pero as bágoas esvarábanme pola cara abaixo, entón, a tía 
preguntóume se choraba polo avó e eu disculpéime diciñdo que 
me doía a barriga, (que non era certo). O que pasaba é que me 
daba vergonza que me visen chorar porque tiña metido na ca
beza a idea de que os homes non choraban. 

Sentíame triste sen sabe-lo motivo e seguín magoado durante 
bastante tempo; penso que aínda hoxe teño algo de tristura no 
corazón porque decátome de que me portei moi mal co avó. 

Na actualidade con dezasete anos considero que a falta non é 
tan grave. Tamen comprendo algunha cousa que antes non pui
den comprender como, o porque choraba cando o avó morreu, e 
isto lévame a unha soa conclusión: eu non odiaba a meu avó 
senón que o quería, e agora sei o que se pode chegar a sentir por 
un avó. Hoxe síntome orfo sen el, sobre tod_o cando vexo rapaces 
da miña idade ós que lles viven os seus avós, e sinto verdadeira 
envexa deles. 

Cando me poño a lembra-la miña infancia e vou ó libro das 
fotografías, este sempre abre pola mesma páxina, a única na que 
hai unha foto do avó cando contaba vinte anos, e aínda hoxe en 
día, cando chego á cociña vánseme os ollos a aquel sitio baleiro 
onde se sentaba o avó e penso iAi se vivira!. 

Anxo Reigosa 
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Agrupación de venta en común de leite, en Oirán 

S 
ituado nas costas da Mariña 
luguesa, Oirán pertence ó 
concello de Mondoñedo, 
axuntamento de suaves rele-

ves e temperaturas moderadas. Coma 
no resto de Galicia, estamos ante un 
sistema agrario minifundista, en ré
xime de explotación tradicional e fa-· 
miliar anque con clara tendencia á 
modernización. A gandeiría ocupa un 
lugar secundario como complemento 
da agricultura; os montes son nume
rosos e moi utilizados na súa riqueza 
forestal que dá orixe a unha industria 
na bisbarra relativamente importante. 
Oirán e a súa bisbarra é unha zona 
con posibilidades de futuro importan
tes, tanto como productora de leite 
como na comercialización e traballo 
da madeira. 

Os veciños descubren que son capa
ces de organizarse 

A agrupación acolle ós veciños de 
dúas parroquias: Oirán e Masma; a 
totalidade dos productores deleite de 
Oirán e 1 /3 dos de Masma. As orixes 

¡da agrupación veñen dados polos se
guintes feitos: 

- A presencia de Marta e Xosé 
Lois, dous mestres que traballan ·e vi
ven na zona; cun intento claro de di
namizar e animar a nivel comunita
rio. 

- As xornadas de Formación Po
pular (como orixe remota) organiza
das en 1986 por estes mestres, seme
llantes a outras organizadas en diver
sas zonas de Galicia por xente do Mo
vemento Rural Cristián Galega. Os te
mas tratados en varias sesións foron 
referidos á problemática do campo, á 
saude e ó ensino. 

- As loitas en contra das cuotas á 
producción láctea, na que Marta e 
Xosé Lois e alguns veciños de Oirán 
(Lorenzo, Ramón, Ismael. .. ) convoca
ron reunións nas 15 parroquias do 
concello. 

A raíz das reunións e da convocato
ria da Plataforma en Defensa do Sec
tor Leiteiro, os veciños deciden masi
vamente asistir ás dúas manifesta
cións na Coruña e Santiago así como 
participar nas tractoradas posterio
res. 

Os veciños de Oirán organizan as 
demais aldeas. Resultou ser un mo
mento de gran interés porque nunca 
descubriran a súa conciencia labrega 
nin a súa capacidade de organiza
ción. A loita contra a cuota láctea 
axudou a que aparecesen. 

Nace a agrupación de venta de leite 
en común 

A orixe máis inmediata· desta agru
pación de productores foi a suba nos 
precios no mercado do leite e a cha
mada "guerra" das centrais leiteiras 
co grupo Larsa que se acolleu ó 
acordo con cooperativas e sindicatos 
do campo para uns contratos cos pro
ductores nos que se aseguraba o pre
cio mínimo. En Oirán caen así na 
contada que se contratan xuntos con 
unha empresa a acollida do seu leite 
(a maioría son moi pequenos produc
tores) podían esixir mellares precios. 

Ante esta situación dase un pri
meiro paso a finais do ano 1987, co
mercializando o leite xuntos a unha 
mesma empresa anque con contratos 
iridividuais. Nun segundo momento, 
xa en febreiro de 1988, legalízase · a 

agrupación e chégase a un contrato 
colectivo entre o conxunto de veciños 
e a empresa, o que supón unha suba 
importante de precios, unha mellara 
no control da graxa, das condicións 
sanitarias do gando ... Conleva unha 
maior profesionalización do gandei
ro. 

Unha terceira etapa é a que se está 
iniciando a partir da agrupación de 
venta de !eite. Preténdese ir creando 
varios servicios a nivel comunitario 
tales como atención veterinaria, des~ 
parasitación das vacas, etc., Todo iso 
pagado polo fondo "cooperativo" 
que supón 1 pts. por litro de leite 
vendido. 

Camiños de futuro 

A agrupación está agora nunha 
fase de expansión e veci ños de parro
quias próximas quer~n entrar. Varios 
socios máis dinámicos pretenden ir 
cooperativizando o máximo de servi
cios. O mesmo tempo estanse bus
cando medios para ampliar os secto
res da agrupación: diversifica-la pro
ducción, chegando ata o sector fores
tal de gran importancia na z.ona ou a 
elaboración de mermelada. 

E moi positivo que pouco a pouco 
vai avagando o papel de animadores 
de Xosé Lois e Marta para pasar a ser 
asumido pola Xunta Rectora e por 
certos veciños. Neste sentido impú
xose un claro sistema de participa
ción na dinámica da agrupación, con 
varias reunións anuais de tódolos so
cios, unha reunión mensual da direc
tiva, renovación anual da mesma sen 
posibilidade de repetir cargo, asun
ción de certos traballos por parte de 
socios que non pertencen á directiva 
(como o da análise do leite). 

A organización veciñal ten camiños 
de futuro e está en participar na crea
ción dunha Federación de Cooperati
vas de Leite a nivel de toda Galicia así 
como en coordenarse con unha agru
pación existente na zona do Val de 
Loureniá e con parroquias próximas 
do concello de Mondoñedo. Polo de
máis a ag·rupación está animando a 
zona para outras moitas causas: 
creando ambiente favorable para pe
dir a Concentración , favorecendo a 
mellora de camiños, a reelectrifica
ción... organizando conferencias 
formativas. 

O costoso pero proveitoso camiño 
da agrupación e participación veci
ñal, ..É a mellar esperanza de futuro 
para a parroquia de Oirán. 

Teresa Ledo 
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Cursos gratuitos de aprendizaxe agraria para xoves 
de 18 a 40 anos 

Localización e desenvolvemento dos cursos 

lmpartiranse nas Escalas de Capacitación, 
cunha duración de 200 horas lectivas, entre cla-· 
ses teóricas e prácticas. 

Distribuídas ó longo do ano en cinco módulos 
monográficos dunha semana de duración cada 
un . 

En réxime de internado , nos devanditos Cen
tros , e financiados por bolsas da Consellería de 
Agricultura. 

Para xoves comprendidos entre os 18 e os 40 
anos, que estean incorpo.rados ou en fase de in
corporación a explotación familiar agraria. 

Modalidade dos cursos para gando vacuno 
leiteiro 

Escalas de: 

- Benquerencia, Barreiros (Lugo) 4 cursos 
- Monforte de Lemas, (Lugo) 5 cursos 
- Sergude, Boqueixón, (A Coruña) 5 cursos 

Programa do curso por módulos 

1 º.-Producción e conservación de forraxes. 
2° .- Alimentación do gando. 
3°.- Producción deleite. 
4°.- Reproducción, selección e sanidade do 
gando. 
5º.- Xestión, cooperativismo e comercialización. 

XUNTA DE 9-ALICIA 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA 

Curso para explotacións hortofloricolas 

Escala de: 

- Guisamo, Bergondo (A Coruña) 5 cursos 

Programa do curso por módulos 

1 º.-Aspectos xerais no cultivo de harta. 
2º.-Aspectos xerais no cultivo de flor. 
3°.- Monográficos sobre cultivos de harta. 
4°.- Monográficos sobre cultivos de flor. 
5°.- Xestión, cooperativismo e comercialización. 

Por cada módulo que se realice recibirase un 
diploma de asistencia, que unha vez completa
dos os 5 de que se compón cada curso , canxea
rase por un Diploma único. 

Este acreditará a capacitación acadada, e a súa 
validez para os efectos esixidos na preferencia e 
concesión de auxilios económicos, segundo o 
regulamento no Estado e na Comunidad Econó
mica Europea. 

A túa formación é o maior recurso da túa 
explotación. 

XOVEN: Podes informarte e inscribirte nas 
Axencias de Extensión Agraria ou nas propias 
Escalas de Capacitación Agraria. 

f 



. RlltlA 7 
ESPECIAL ASOCIACION IRIMIA 

A Asociación lrimia, cumple este ano que co
menza o seu décimo aniversario. Tras un certo tempo 
de atonía, quere coller agora novo pulo. Na Asamblea 
do ano pasado -tal como informamos puntualmente 
desde a revista- elexiuse nova directiva, e deuse 
entrada na empresa periodística do mesmo nome á 

veterana Encrucillada, irmá maior de IRIMIA. Estas 
páxinas especiais queren traer ó lector os comenzos 
e a historia desta Asociación e das súas realizacións, 
aportando datos inéditos e descoñecidos para moitos 
dos nasos lectores. 

Os xermolos que agraman 

E 
ra maio de 1978, hai dez 
anos ben cumpridos. 
Máis de cen persoas nos 
xuntabamos na Casa de 

Exercicios Bastiagueiro. Convo
cábanos ese valioso grupo de 
cregos ferroláns que, capitanea
dos polo naso chorado Manolo 
Cillero , levaban adiante o labor 
da Carpeta Boa Nova, de material 
litúrxico , homilético e catequé
tico , amén de teolóxico. Tratá
base agora de facer balance de 
quince anos de lgrexa en Galicia. 

Unha frase fixo época naquela 
xuntanza que levaba o nome de 
Cruceiro 1, eco que se inauguraba 
unha nova e importante época 
que se quería abrir e que non era 
outra cá de facer un novo estarzo 
para que a fe cristiá e a galegui
dade chegasen a un consoiro, 
tralo divorcio de séculas. A 
mesma referida Carpeta se fara 
galeguizando con decisión e aí 
estan os xermes ou xermolos 
abrochando, agramando, mesmo 
florecendo. 

En pu ridade, a nova época non 
era tan ndva. O mesmo feito de 
que o equipo Boa Nova, que viña 
funcionando desde había anos, 
nos convocase, xa era un índice 
de que algo, con forza de convo
catoria, se movía entre nosou
tros. Eu sinalaría coma data de 
despegue para unha galeguidade 
cristiá aquel ano de 1966, se
guinte ó Concilio Vaticano 11, que se 
clausurou en 1965. Refírome ós 

Os primeiros números da revista 
¡con canta ilusión saíron! 

chamados Coloquios Europeos de 
Parroquias, nos que por vez pri
meira en Galicia se vi ron supera
das as fronteiras diocesanas para 
se reuniren cregos e laicos de 
toda Galicia. Data, esta, impres
cindible para escribir unha histo
ria da lgrexa en Galicia, eixo 
dunha nova dimensión nela. 

No primeiro Cruceiro discutí
ronse, entre outras, dúas causas: 
unha, a conveniencia de que na
cese unha publicación , -o que 
hoxe chamamos IRIMIA-, que 
agora cumpriu sete anos de idade 
e que, tendo coma guieiro a Vic
torino, leva adiante un grupiño 

moi xeitoso e animoso . 

A segunda era o propósito de 
facer un ha festa popular en torno 
ó tema da galeguidade cristiá, do 
matrimonio entre fe e galegui 
dade. ¿Que se pretendía? Nos 
anos do franquismo recén finado 
vivíramos unha fe quizais dema
siado tensa, mesmo crispada. 
Cumpría facermos festa , cele
brando a liberación , aínda que a 
referencia non era política, senón 
relixiosa. 

O asunto foi moi discutido, 
tanto , que hoxe pode sorprender. 
Había xente que non vía a conve
niencia polo momento. Outros 
pensaban que os tempos eran 
chegados. Mesmo se apuntou 
que tamén os xudeus celebraran 
a Pascua no deserto antes da 1 i
beración definitiva do faraón de 
Exipto. 

Trala longa discusión , fíxose 
unha votación a man alzada, 
senda maioritario o grupo dos 
que pensabamos que era moi 
conveniente que o maior número 
posible de cristiáns galegas -
sobre todo a masa popular- tivese 
un punto de referencia anual reli
xioso , festivo e popular que com
plementase o labor que viñamos 
facendo ; a mensaxe habería de 
chegar á maior xente posible. 

En efecto, o 16 de decembro 
dese ano 1978 celebrouse a prí
meira Romaxe. 

(Segue na páx . seguinte ) 



------------------ESPECIAL ASOCIACION IRIMIA 

(Ven da páx . anterior) 

Xa o nome nos daba que cavi
lar. Nun primeiro momento pen
souse chamarlle Oía da /grexa Ga
lega, paralelamente ó Día de Gali
cia ou da Patria Galega. Pero, 
¿quen eramos nosoutros, sen re
presentatividade oficial, para 
convocar baixo ese título? Da
quela, unha segunda opción foi 
denominala Festa de Cristiáns ga
legas. Aínda non satisfacía, ata 
que se atopou o clásico nome de 
Ramaría, que logo se trocou en 
Ramaxe, por ser unha palabra 
máis virxe. Falando de Crentes ga
legas, en vez de Cristiáns, abria
mos tamén máis o abano de posi
bles participantes. Parecía un 
nome menos restrictivo. 

O obxectivo era, repito, que 
houbese unha referencia -unha 
especie de luz sobre o monte
para que moita xente se puidese 
identificar cunha determinada 
imaxe de lgrexa, aquela que no
soutros foramos descubrindo e 
forxando. Ninguén pensou, por 
suposto, nunha lgrexa paralela 
nin en exclusións. 

E, simbolicamente, princ1p1a
mos nas fontes do pai Miño, alá 
no Pedregal de lrimia, na serra de 
Meira, aldea desta parroquia. Foi 
o descubrimento dun lugar es
quecido e que, desde aquela, ga
ñou en publicidade e peregri
naxe. E déuno-lo nome para a 
Asociación e maila revista. 

Uns mil cincocentos romeiros 

nos demos cita alí baixo o lema de 
"Eu renazo galega", en rebau
tismo nada máis -e nada menos
ca simbólico na galeguidade cris
tiá nas fontes do naso río. Desde 
aquela, sen procurar propa
ganda, a Romaxe foi medrando 
de seu, para gozo de moitos e a 
ollada de esguello' de non pou
cos. Unhas cinco mil persoas ve
ñen participando polo momento. 

A última Romaxe, no lncio, dei
xou bo sabor baixo o lema de 
"Tempo de sementar". Agora 
está a se pensar na vindeira, que 
ha ser no Ancoradoiro, municipio 
de Muros, e probablemente baixo 
o lema de "Ancorar no futuro". 
Unha áncora é preciso ás veces 
para que o barco fondee. Pero 
para que non haxa dúbidas de 
que principia unha nova singra
dura, a áncora vaise chantar pre
cisamente no porvir. Porque se 
era tempo de sementar, cómpre 
agora agarda-los froitos. 

Finalmente haberá que lembrar 
que os Cruceiros se foron dei
xando sen que fose un abandono 
definitivo. Quizais moita xente 
vexa a súa continuidade nas 
asambleas que puxo en marcha a 
revista Encrucillada, agora xa inte
grada na Asociación lrimia. Preci
samente para o próximo marzo 
vaise te-la celebración da 111 

Asamblea. Son os xermolos que 
seguen a agramar. 

Xosé Chao Rego 

o proxecto xa levaba arte
llándose varios anos, 
cando IRIMIA viu a luz en 
1981, desde aquel ben

dito Cruceiro de 1978. Xuntanzas, 
proxectos, debates, .... O número O 
chegou a estar artellado aquel 
ano; escribí rase A Peneira (da- . 
quela o. editorial que agora adoita 
sair na primeira páxina), que dicia 
causas como estas: 

"O lector de IRIMIA -chamé
moslle irimego- poderá leras noti
cias dadas Con Retranca, por non 
perder o estilo do galego, e ainda 
as ha Cantar. A carón do fume da 
lareira irá formando o seu crite
rio, entrando tamén na espesa 
fraga, que é coma o Lubre, bos
que misterioso e sagrado ... O se
manario pode ser unha luceciña, 
coma un Vagalume que estea pre
sente no naso camiño e cultive Os 
Nosos E idos ... 

Quere chegar a casa coma 
unha Boa Nova semellante ás ave
laiñas que ó ciaren voltas arredor 
da luz anuncian venturas. Vai ser 
un semanario popular coma un ha 
Peneira que se colle nas mans 
para peneirar todo o que veña a 
canto ... Feito por xente que ten a 
doble condición de crentes, pro
fesando a fe cristiá, e galegas que 

Unha sección frustrada e outra de lonf 
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O nacemento dunha revista 

loitan por Galicia". 

Xosé M. Carballo xa iniciara da
quela a sua historia do vagalume 
("A luciña dun neno") e Pepe 
Chao escribira a acta fundacional 
no seu primeiro Cantar do lrímego. 

"Hoxe nace un semanario 
e faille falla a partida 
¿quen vai facer de notario? 
¿quen lle ha dar fe de vida? 

Levantar acta dos feitos 
denunciar a inxusticia 
facer valer os dereitos 
da nosa Terra: Galicia". 

Era un proyecto sinxelo (8 páxi
nas) pero non acababa de arrin
car, anque xa se escribira á xente 
simpatizante se quería recibi-la 
revista. Non arrincaba por prob~e
mas económicos e sobre todo hu
manos. ¿ Quen ía face-la revista e 
conducila semana a semana?. O 
ano 81 viña eu de Salamanca, do 
trinque, co meu título de teoloxía 
baixo do brazo, cangado cun ga
leguismo ilusionado e combativo 
de mozo novo, e con ganas de 
facer moito P.Olo Reino de Deus e 
por Galicia. Ó chegar invitáronme 
a traballar co equipo ·de Boa Nova 
(foi cando se sacaron aquelas 

ga duración da man de Xosé M. Carbal/o 

Dous títulos para as páxinas centrais 

dúas carpetas de material litúr
xico, de tan feliz memoria coma 
inxusta acollida). Outro cura algo 
máis vello ca min, pero cheo de 
proxectos e ilusións, un dos 
"santos padres" de lrimia, Ra
món D. Raña (daquela traba
llando no equipo de Boa Nova) 
díxome: -¿E ti tés algunha expe
riencia de facer un ha revista?. Eu 
díxenlle cun certo receo: 
Algunha, pero pouca; se podo 
axudar, aquí me tés. Ousado que 
é un; pero o Raña dixo sen máis: 
-iadxudicado!. Ternos aí un pro
xecto de semanario galego que 
hai que quitar adiante. 

De alí a uns días xuntámonos 
na Terra Chá con outros ·animo
sos irimegos (Pepe Chao e Sari, 
Xosé A. Miguélez, Manolo Regal, 
Xosé M. Carballo, Alexandre Pu
mariño, e Alfonso Blanco To
rrado). Argallamos decentado un 
número "O" algo distinto do plan 
inicial e en formato cativo (o vello 
formato da folliña "Boa Nova"); e 
na Romaxe dese ano, no tradicio
nal segund.o sábado de setembro, 
presentámolo con boa acollida 
de tódolos presentes. A cita se
manal foise cumprindo rigurosa
mente pesia ás dificultades do 
comenzo, e de seguida afloraron 

as censuras pois IRIMIA foi tan 
acérrimamente rexeitada por al
gúns coma entusiastamente aco
llida por outros. O obradoiro dos 
monxes de Sobrado e a composi
ción de Elías Seoane en Barallo
bre (Fene), déronlle a factura ma
terial durante os primeiros anos. 
Foi ata 1985 en que co cambio a 
formato grande e o aumento de 
páxinas, o traballo semanal fí
xose demasiado para eles e 
houbo que acodir a unha im
prenta com~rcial (Gráficas Bao 
de Lugo). Cambio importante foi 
tamén o que se fixo hai dous anos 
co paso da periodicidade sema
nal a quincenal. 

Aquel pequeno grupo inicial de 
redacción ampliouse pronto cun
ha segunda xeración (Daniel L. 
Muñoz, X. L. Vilar e M. Sopeña) e 
un número de colaboradores que 
foi medrando día a día (bispos in
cluídos). Problemas económicos 
e dos outros houbos e segue a 
habelos, pero IRIMIA tense con
solidado xa como publicación 
periódica galega cun estilo pecu
liarmente popular e crente . Ade
máis do espacio indiscutible que 
ten acadado xa na historia das 
publicacións gaiegas, non só de 
igrexa, oxalá que viva outros oito 
anos máis. Cando menos. 

Victorino Pérez Prieto 
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fscola "alento" de educadores no tempo libre 

H 
ai xa anos que un grupo 

de persoas da Asociación 

IRIMIA que viñan reali-

zando variadas actividades de 

educación e animación infantil e 

xuvenil no tempo libre (campa

mentos, colonias, talleres, clu

bes, ... ) reuníronse para axudarse 

mutuamente, sobre todo na for

mación de novas educadores. 

Consideraban que o Tempo Li

bre é un ámbito moi interesante 

tamén para a educación, porque 

nel os nenas implícanse a fondo e 

moi vitalmente , pero tamén vían 

que se cometían frecuentes erras 

a causa da inexperiencia e a ca

rencia de información previa, ou 

se vía moi limitado nas súas reali

zacións por falta de recursos e 

coñecementos técnicos. 

Concebiron un plan de actua

ción para contribuir a formar edu

cadores de tempo libre ben pre

parados técnicamente; cunha 

. mentalidade crítica, capaces de 

diagnosticar cales son as necesi

dades dunha colectividade e de 

establecer uns obxectivos educa

tivos para traballar en equipo e 

con base no diálogo e na autocrí

tica; facendo todo isto cunha 

mentalidade normalizadora do 

mación (cancións, xogos, veladas, 

danzas), nas de expresión (pin

tura, teatro, audiovisuais, moni

creques, ... ) así como nas técnicas 

de acampadas e descubertas. 

Na perspectiva máis a longo 

prazo está o intento de construir 

unha cultura do lecer e do xogo 

enraizada no naso país. 

Este plan concretouse na Es

cala ALENTO de Educadores no 

uso do idioma galega: este sería o Tempo Libre que ven impartindo 

idioma empregado nas sesións 

teóricas (socioloxía, psicoloxía, 

pedagoxía), nas técnicas de ani-

cursos por variados lugares de 

Gal icia. Na actualidade esta es

cala está recoñecida oficialmente 

pala Xunta de Galicia para titular 

Monitores de Actividades de 

Tempo Libre; Animadores Xuve

nís e Xefes de Acampada Xuvenil; 

e Directores de Actividades de 

Tempo Libre . 
1 

O seu enderezo é: 

Apartado de Correos nº 557. 

15780 - Santiago de Compostela 

Lois Ferradás 
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Noticias sobre Armenia 

o terremoto do pasado 7 de de
cembro que afectou a gran parte 
da República de Armenia e des
truiu as cidades de Spitak e Leni- . 

nakan causando máis de 50.000 martes e 
enormes perdas, puxo máis traxicamente 
de actualidade unha nación que xa desde 
febreiro de 1988 viña senda noticia desta
cada dos noticieiros por mor de conflictos 
nacionais. 

Armenia e os seus conflictos de vello 

Armenia é unha nación con antiquísima 
tradición, idioma, arte e costumes moi 
propios. $ometida (anque en oposición 
constante) por sucesivos grandes impe
rios (romano, bizantino, árabe, turco), 
desde finais de século pasado quedou re
partida entre Rusia, Turquía e Irán. 

Tralo triunfo da Revolución comunista a 
Armenia rusa organizouse en República 
Soviética Federa na U.R.S.S. Fóra quedan 
os territorios baixo dominio iraní e turco e 
a enorme poboación de armenios emi
grantes ou exiliados sobre todo en Fran
cia, Estados Unidos, Canadá e Arxentina. 
Unha das causas de tantos exiliados de
beuse á terrible represión turca contra esa 
comunidade nacional que chegou ó seu 
colmo entre 1915 e 1917 cando impo
ñendo unha deportación forzosa e cruel, 
as autoridades turcas de entón provoca
ron a marte de 600.000 armenios. Xunto 
cos xudeus que sufrirían máis tarde o xe
nocidio dos nazis de Hitler, os armenios 
son o pobo máis cruelmente tratado neste 
século cunhas circunstancias en parte se
mellante á dos palestinos de hoxe. 

Aínda recentemente, o 25 de febreiro de 
1987, o Parlamento Europeo aprobaba un 
texto condenando a "inxusticia" come-

tida hai 70 anos palas autoridades turcas 
contra o pobo armenio e reclamando ó 
goberno turco actual (que ten solicitado o 
ingreso na Comunidade Económica Euro
pea) unha política de diálogo e respeto 
coa minoría nacional armenia, así como 
con outras minorías nacionais, como paso 
previo para o avance futuro das relacións 
entre Turquía e CEE. 

Se en Turquía e Irán con maioría musul
mana, o pobo armenio (tradicionalmente 
cristián) ten unha existencia precaria, na 
URSS conseguiu conservar a súa propia 
identidade linguística e cultural aínda que 
con violacións de dereitos humáns como 
consta nos informes de Amnistía Interna
cional. Pero é precisamente na Unión So
viética onde durante os últimos meses 
afloraron conflictos nacionais protagoni
zados por armenios. 

O movemento armenio na URSS de 1987 

Coido que lle pode ser útil ó lector para 
comprender as noticias que chegaron tan 
repetidamente durante todo o 1988 (e que 
posiblemente continuen) no tocante a Ar
menia, unha breve clarificación xeográ
fica-política. 

Armenia.- República Soviética federada 
na URSS. Capital Erevan. Poboación tra
dicionalmente cristiá. Reclama a rexión 
autónoma de Amogobo-Karabakh (en ar
menio "Artsag"). 

Azerbaian.- República Soviética fede
rada na URSS. Capital Bakú. Poboación 
musulmana. Dela depende a rexión autó
noma de Artsag ou Magobo-Karabakh. 

Magobo-Karabakh. - No.me ruso da rexión 
armenia de Artsag con maioría de poboa-

Manifestación en Ere van o pasado febreiro pedindo a reunificación armenia 

ción armenia (75%) e que por obra de Sta
lin está integrada na república de Azer
baian , como rexión autónoma e con capi
tal en Stepanakert. 

Desde febreiro de 1988 houbo masivas 
manifestacións en Erevan , capital arme
nia, reclamando o peche de dúas fábricas 
de productos químicos moi contaminan
tes e a integración da rexión de Magobo
Karabakh dentro de Armenia. O mesmo 
tempo nesta rexión autónoma depen
dente de Azerbaián sucédense continuas 
manifestacións e folgas apoiando a reso
lución do seu Soviet (Parlamento) pe
dindo a reunificación con Armenia ; a eco
nomía e a administración chegou a estar 
paralizada palas folgas sobre todo no ve
rán e no outono despois de que o Soviet 
Supremo decidise mantera organización 
territorial actual , ainda que fixo un chama
mento ó entendemento entre os pobos 
(armenio e azerbaianés) é rec lamou maior 
atención á realidade cultural peculiar de 
Magobo-Karabakh . 

Parece ser que por parte das autorida
des soviéticas existe un doble temor. Por 
un ha parte á reacción violenta que a unifi
cación de Magobo-Karabakh con Armenia 
podería producir en Azerbaián de quen 
hoxe depende; de feito xa en febreiro pa
sado e na cidade azerbaiana de Sumgait 
unha manifestación da minoría armenia 
foi agredida por poboación azerbaiana 
causando 31 mortos e centenares de feri
dos. Por outra band"a as autoridades so
viéticas despois da súa conflictiva inter
vención na musulmana Afganistán andan 
con moito tento ante todo o que poida 
supor provocación para a poboación mu
sulmana na URSS que con 50 millóns e 
unha natalidade superior á eslava repre
senta un ha minoría a respetar e contentar. 

Por suposto na " prudencia" soviética 
hai tamén precaución ante un despertar 
nacionalista que non só en Armenia, se
non tamén nas repúblicas bálticas (Esto
nia, Letonia e Lituania) e neutros diversos 
puntos están aparecendo últimamente. 
De feito o comportamento das autorida
des soviéticas na cuestión armenia foi mo
derado, pero o Movemento Nacional Ar
menio parece que saiu enfortecido. O seu 
programa político quere ser posibilista e 
non pretende rachar os vencellos actuais 
coa URSS pero pide o reforzamento da 
soberanía armenia, o uso administrativo e 
comercial do idioma (ocupado nestes 
campos polo ruso) e a reunificación do 
territorio armenio. A cuestión armenia re
presenta todo un test ou proba para a pe
restroika de Gorbachov. 

Xosé A. Miguélez 
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O BISPO Of OURfNSf Rf ClAMA MAIS AlfNCION O GAlf GO NA IGRfXA 
Carta a tódo-tos sacerdotes da diócese de Ourense 

X 
a fai mais dun ano que 

ternos a nasa disposi

ción o Misal en galega 

para podermos celebra-

las nasas Eucaristías. A maior 

parte dos sacerdotes adquirí

rono, non sen sacrificio econó

mico, para as súas igrexas e vé

ñeno usando nos actos de culto. 

E deber naso obedece-lo de

sexo espresado polo Concilio Va

ticano Segundo en col do uso das 

linguas nativas na liturxia cató

lica. O Concilio pastoral de Gali

cia recomendou o uso da lingua 

galega na celebración da Misa e 

dos demais sacramentos, así 

como na predicación 

catequese. 

e na 

A lingua que empregamos para 

comunicármonos cos seres máis 

entrañables -país, irmáns e 

amigos- non podemos escluila 

para falarmos con Deus o naso 

Pai , a quen ternos que amar «con 

,todo o corazón». A maioría dos 

que pertencemos á igrexa dioce

sán talamos o galega na vida co

tián. A totalidade dos nenas das 

nasas aldeas e vi las fálano non só 

na casa, senón tamén na escala, 

na rúa e nos tempos de xogo. 

¿Sería xusto vedarlles que o falen 

na igrexa? 

A maneira de falar dun pobo 

non é un capricho nin unha teima. 

E máis ben unha consecuencia 

do seu modo de ser e de concebi-

:..la existencia. Para moitos dos 

nasos crentes a mellar maneira 

de expresa-los seus sentimentos, 

desexos e necesidades é a lingua 

galega. ¿Non h~mos de ter esto 

en canta á hora de escolle-la lin

gua para a celebración litúrxica?. 

Eu ben sei que moitas das na

sas comunidades non teñen gran 

interés pala celebración da litur

xia en galega. E posible que a 

maioría queira mellar seguir 

coma sempre tendo a Misa en 

castelán. Sen dúbida esa era a ac

titude cando se tratou de cam

bear do latín ó castelán. A maior 

parte da xente non sentía a nece

sidade do cambio. Nembargantes 

hoxe non queren volver ó de an

tes. ¿Non nos atoparemos minha 

situación semellante, aínda que 

non idéntica?. Todos sentímo-la 

preguiza que nos leva a repeti-lo 

de sempre; pero tamén sabemos 

que o naso deber pastoral esíxe

nos encarna-la mensaxe de Xe

sús na lingua e na cultura do naso 

pobo. 

O Fillo de Deus, que tomou a 

nasa natu reza, non busco u outra 

lingua para comunica-la sua 

mensaxe, cá que falaba o pobo 

sinxelo. Foi na lingua aramea na 

que se desenrolaron os encon

tros da xente con Xesús. 

Sintámo-la ledicia de que Deus 

se comunique en galega co naso 

pobo e que a nasa xente rece e 

fale con El na mesma lingua. 

Queremos respeta-lo dereito 

dos que non coñecen o galega a 

teren a Misa en castelán; pero ta

mén desexamos e pedimos ós sa

cerdotes que multipliquen as Eu

caristías en galega para todos 

aqueles que falan o galega. 

Cecais en moitos casos o ca

miño a percorrer teña que ser 

longo. Será preciso ir pouco a 

pouco para chegar a meta; pero o 

importante é comenzar e non se 

deter hasta consegui-lo obxec

tivo. Podemos ir comezando con 

algunhas partes da Misa en ga

lega, cos saúdos, por exemplo, 

con algún canto , coa homilía ... e 

i-lo introducindo nas outras par

tes ata a celebración completa. 

¿Será moito pedir que nas Na

vidades do ano 1989 poidamos 

afirmar que ternos as Misas en ga

lega que o ben pastoral e espiri

tual do naso pobo esixe?. 

Xosé, hispo de Ourense 
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LABORAL 

¿Celulosas en Galicia? Datos para pensar 

·u ai xente interesada en facer 
crer que a oposición á instala
ción de novas fábricas de ce
lulosa en Galicia está levada 

por xente romántica aposta ó pro
greso e despreocupada pala creación 
de postas de trabal lo dos que tan pre
cisados andamos. E hai xentes de boa 
vontade, (anque mal informada) que 
lles ere. 

Pois o caso é xustamente o contra
rio. Recomendo a todos a lectura do 
libro Celulosa e Progreso, escrito por 
Carlos Vales, Ramón Varela e M. A. 
Fernández Lores, que ADEGA prepa
rou e editou en xuño do 1988 o Con
cello de Fene. Para os que non poidan 
acceder a el quera servirlles algúns 
datos algo desordeados pero que es
pero axuden a formarse un ha opinión 

- O 63 por cento do chan galega é 
forestal. Esto supón hoxe a existencia 
de 30.000 postas de traballo no sec
tor, 700 empresas de aserradeiro, 18 
factorías de taboeiros e 1 Celulosa. 
Dato importante: todo moi repartido 
pala xeografía galega. 

- Galicia é zona natural de orixe e 
ten as condicións ideais para a pro
ducción de madeiras nobres usadas 
na industria do moble: castiñeiros, 
carballos, nogueiras, cerdeiras e ou
tras de folla caduca. Anque Galicia é 
exportadora de pasta de papel ou ma
dei ras de crecemento rápido en cam
bio é deficitaria e importadora de ma
deiras nobres para as que está tan 
ben dotada. 

- O precio das madeiras nobres 
subirá moito no futuro pois cada vez é 
meirande a súa escasez non só en 
Galicia senon tamén en Europa e no 
mundo. 

- As especies nobres ademáis de 
producción madeireira traen outros 
importantísimos beneficios: algúns 
producen froitos, crean o habitat ade
cuado para moitos cogumelos (se
tas), favorecen a riqueza de caza e de 
pesca nos ríos, protexen moitas espe
cies en perigo de desaparición 
(maiormente plantas e invertebrados) 
que teñen un papel importante non só 
para o equilibrio ecolóxico senon ta
mén para a investigación. Cumpren 
moito mellar que as plantacións "in
dustriais" de piñeiros ou eucaliptos 
as funcións de depuración das augas, 
da atmósfera e de conservación e me
llara de solos. 

- O uso do monte só para especies 
de crecemento rápido pode ser moi 
ben "pan para hoxe e fame para mañá ", 

LJA 

debido a que favorecen os incendios 
e agotan os solos empobrecéndoos. 

- A instalación hoxe de Celulosa, 
mentres non teñamos unha Lei regu
ladora e defensora do patrimonio fo
restal galega, suporá (como xa recla
maba un alto cargo do goberno cen
tral) a multiplicación de plantacións 
de eucaliptos e por suposto de incen
dios e un deterioro aínda meirande do 
bosque propio galego. 

- A loita contra os incendios é im
portantísima non só pala perda en 
madeira senon tamén polo empobre
cemento e erosión do chan que pro
ducen e pala ~ontaminación de ríos e 
rías. Pero o eucalipto xunto co piñeiro 
insignis son as duas especies nas que 
máis doadamente prende e se ex
tende o lume. 

-As Celulosas crearían pouco em
prego: cómpren uns 100 millóns de 
pts para cada pasto de traballo en 
Celulosas (frente a 7 en industrias e 4 
en aserrerías). E aínda este emprego 
estaría como se sabe fortemente sub
vencionado polo diñeiro da facenda 
pública. 

- As Celulosas destruirán em
prego xa existente. Entrarían en parte 
en competencia co sector madeireiro 
hoxe existente. A Asociación de Ase
rradores da Coruña calculou que con 
máis celulosas en Galicia se perde
rían 600 pastos de traballo. E outros 
no sector marisqueiro e turístico se
gún orde se instalase (como aconte
ceu coa de Lourizán en Pontevedra). 

- As Celulosas son moi contami
nantes. A existente na ría de Ponteve
d ra está conseguindo matar a vida na 
ría, hoxe moito menos productiva 
(por exemplo en marisco ou turismo) 
que outras galegas similares. 

- Teóricamente existen técnicas 
para controlar en boa medida a con
taminación directa das celulosas e 
papeleiras, pero o exemplo da facto
ría de ENCE en Pontevedra demostra 
que non as autoridades españolas nin 
as galegas tiveron capacidade ou 
vontade de impoñelas. ¿Que garan
tías ternos de que si o farán coas que 
FeldmÜhle ou Cepafesa queren im
plantar en Galicia?. 

Conclusión 

Estas son algunhas das razóns pa
las que ADEGA, ou Sociedade Galega 
de Historia Natural ou moitos colecti
vos ecoloxistas, ou moitos cidadáns 
se opoñen, polo menos provisional
mente, á instalación de novas Celulo
sas. Mentres non haxa unha Lei que 
defenda o Patrimonio forestal non só 
para o presente senon tamén para as 
xeracións futuras, saben que a insta
lación de máis celulosas lonxe de ser 
un progreso é un atraso. Por iso unha 
iniciativa popular está recollendo as 
15.000 fi rm.as necesarias para pre
sentar un proxecto de Lei que pro
cure a conservación, mellara e desen
volvemento do patrimonio forestal 
galega. Unha aperta para cada 
firmante. · 

X.A.M. 



latlA-1.4 

----- Cando soa a gaita avívase a alma e------. 
medra o espírito galego 

o pobo galego sempre tivo unha sensibili
dade especial e única por tódalas artes, 
un espírito artesanal para lembrar datas 
e as cousas da vida, cheas de anceios e 

donadas polos nosos devanceiros, con ritmo e 
saudade, con inxenio e sabiduría. 

Na nasa Terra, é música a nasa fala, a nasa 
paisaxe, as endiñas do mar e o vento semellan 
unha sinfonía interminable. O naso arredor é un 
ambente propicio para que o espírito musical me
dre e xermole, abrindo camiño a novas composi
cións, a novas cántigas sen esquence-lo fermoso 

cancioneiro que aledou neutros tempos á nasa 
xente nas ruadas e romerías. 

¿ Quen mellar para tocar e interpreta-la nasa 
música que "O Gaiteiro"? 

Dende o berce da nasa cultura encheron de 
ledicia e humor aquelas xuntanzas garimosas e 
axiña soaba a gaita, escomenzaba a troula en 
calisquer recanto. 

Coa súa música enxebre e popular enchen de 
felicidade aledando o carpo e xunguindo ánimos 
de tódolos galegas espallados polo mundo. 

E un persoeiro que mereceu a galanía e as 
fermosas verbas dos poetas mais distinguidos. 
Así Resalía de Castro adicoulle un fermoso 
poema para amasa-la súa gratitude polo seu 
labor. 

Velaí un anaquiño: 

"Un repoludo gaiteiro 
de pano sedán vestido 
como un príncipe cumprido 
cariñoso efalangueiro ... ". 

(Rosa/ía de Castro) 

Eu tamén quera rendirlle unha pequena home
naxe a tódolos gaiteiros, os de antes e os de 
agora, para que sigan adiante na recopilación e 
recordo das cantigas dos galegas e agradecérlle-
la maravillosa tarefa que día a día tan eneal do 
·acervo musical e cultural de Galicia. 

\ 

Que a miñ~ lembranza para os Gaiteiros Gale
gas sexa un ha chamada de atención para tódolos 
Organismos competentes e a quen poida presta
lo seu estarzo e apoio económico ás Asociacións 
Culturais e así espalla-lo coñecemento e 
potencia-la curiosidade dos nenas e xóves gale

gas pala música, a gaita, un instrumento típico 
que ben repenicado fai unha armónica melodía 
inigualable. 

Mª Guillermina Mosquera 

de Monterroso 
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Declaración Universal dos Dereitos Humanos (11)] 

ARTIG08. 

Toda persoa ten dereito a un re
curso efectivo, perante os tribunais 
nacionais competentes, que a am
pare contra actos que violen os seus 
dereitos fundamentais recoñecidos 
pola constitución ou pola lei. 

-oOoOo-

ARTIG09. 

Ninguén poderá ser arbitraria
mente detido, preso nin desterrado. 

-oOoOo-

ARTIGO 10. 

Toda persoa ten dereito, en condi
cións de plena igualdade, a ser oída 
publicamente e con xusticia por un 
tribunal independente e imparcial, 
para a det~rminación dos seus derei
tos e abrigas ou para o exame de cal
quera acusación contra ela en mate
ria penal. 

-00000-

ARTIGO 11. 

1. Toda persona acusada de delito 
ten dereito a que se presuma a súa 
inocencia en tanto non se probe a súa 
culpabilidade, conforme á lei e en 
xuízo público no que se lle aseguren 
tódalas garantías necesarias para a 
súa defensa. 

2. Ninguén será condenado por ac
tos ou omisións que no momento de 
se cometeren non foron delictivos se
gundo o Dereito nacional ou interna
cional. Tampouco non se imporá 
pena máis grave cá aplicable no mo
mento da comisión do delito. 

-oOoOo-

ARTIGO 12. 

Ninguén será obxecto de inxeren
cias arbitrarias na súa vida privada, na 
súa familia, no seu domicilio ou na 
súa correspondencia, nin de ataques 
contra a súa honra ou contra a súa 

reputación. Toda persoa ten dereito á 
protección da lei contra tales inxeren
cias ou ataques. 

-00000-

ARTIGO 13. 

1. Toda persoa ten dereito a circular 
libremente e a elixi-la súa residencia 
no territorio dun Estado. 

2. Toda persoa ten dereito a saír de 
calquera país, mesmo do propio, e a 
regresar ó seu país. 

-00000-

ARTIG014. 

1. En caso de persecución, toda 
persoa ten dereito a buscar asilo, e a 
desfrutar del , en calquer país. 

2. Este dereito non poderá ser invo
cado contra unha acción xudicial 
realmente orixinada por delitos co
múns ou por actos opostos ós propó
sitos e principios das Nacións Unidas. 

- 00000-

ARTIGO 15. 

1. Toda persoa ten dereito a unha 
nacionalidade. 

2. Ninguén será privado arbitraria
mente da súa nacionalidade nin do 
dereito a cambiar de nacionalidade. 

-00000-

ARTIGO 16. 

1. Os homes e as mulleres, a partir, 
da idade núbil , teñen dereito , sen nin
gunha restricción por motivos de 
raza, nacionalidade ou relixión , a ca
sar e fundar familia, e desfrutarán de 
iguais dereitos en canto ó matrimo
nio, durante o matrimonio e en caso 
de disolución do matrimonio. 

2. Soamente mediante libre e pleno 
consentimento dos futuros esposos 
se poderá contrae-lo matrimonio. 

3. A familia é o elemento natural e 
fundamental da sociedade e ten de
reito á protección da sociedade e do 
Estado. 



Xosé Chao Rego 

¿Que pasa neste intre? 

"Coido nembargantes que 
neste intre ... " Velaquí unha frase 
que pronuncia moita xente para 
se burlaren daquelas persoas que 
empezan a talar en galego e bus
can os vocábulos máis estraños 
porque lles parece que toda se
mellanza co castelán hai que 
refugala. 

Compréndese ben que, ante 
dúas palabras igualmente váli

. das, escollamos aquela que se di
ferenc.ia máis do castelán e que 
resulta máis enxebre en galego. 

·GALERIAS 

Tal sucede cando escollemos bá
goas en vez de lágrimas, perfec
tamente galegas ámbalas dúas, · 
ou beizos no canto de labios, por 
máis que alguén se empeñe en 
que beizos soamente se lles 
aplica ós animais, que non. Pero 
non hai que se pasar de enxebre, 
caendo nese abuso que se chama 
hiperenxebrismo. 

Así, por exemplo, pode haber 
diferencia entre momento e intre. 
Se eu digo: "nun momento te 
atendo", tamén podería dicir 

"nun intre", porque esta palabra 
significa instante, ou tempo moi 
breve entre dous momentos. Pero 
momento e intre non son total
mente equivalentes. O mellor 
será usar intre cando se retira a . 
un instante preciso, puntual, e no 
resto dos casos utilizar momento. 

Eu penso (coido) que, sen em
bargo (ou nembargantes) neste 
preciso momento (intre) en que 
escribo, non debería burlarme 
dos que din "coido nembargan
tes .. " porque por algo se empeza. 
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