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No día da Patria
Dalle un aloumiño áPatria: coa súa luz, ves ti aluz.
Dalle un alento áPatria para Que medre.
Dalle unha apena áTerra: nela pisas, brincas, choras, fas emedras.
Dalle confono áTerra para Que terme.
Dalle un abrazo áGalicia: deuche un pobo eopobo deuche un ser.
Dalle alegría aGalicia para Que alente.
Dalle agarimo áPobo: deuche afala eafala deuche achave para entender.
Dalle pulo áteu Pobo para Que tale.
Dalle un bien átúa xente: ela deuche agracia dun cantar.
Dalle forza átúa xente para Que cante.
Dalle un viva átúa Patria: deuche os fías eotear do teu vivir.
Dalle vida átúa Pat~ia para Que ande.
Dalle amor aGalicia: deuche nome ecamiño, ser epoder ser.
Dalle festa aGalicia para Que goce.
Por fidelidade ati propio: ama aGalicia Que éalgo teu coma ti es dela .
Por fidelidade ás difuntos: ama opobo eacultura Que deixaron.
Por fidelidade ás Vivos: non debilites ese carpo vivo Que éopobo easúa
lingua.
Cando sofre o pobo

Por fidelidade ás Que virán: déixalles oregalo dun pobo vivo, un fugar para
ser humáns eser irmáns.

sofres ti con el,
e se o pobo loita

Por fidelidade áhumanidade: non deixes Que se empobreza perdendo a
cultura galega Que lle penence.

loitas ti con el,
·e se o pobQ baila
bailas ti con el.

Por fidelidade aDeus: creador, amante einspirador de vida, soamente se
lle adora cuidando avida, aQuí, galega.

0

MEU POBO SOFRE, LOITA, BAILA

EU QUERO ESTAR CON EL.

RlltlA-3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

SANTOS, LIDERES, IDOLOS OU AMULETOS
Cada quen podería aporta-lo seu exemplo, a súa
experiencia, ou o seu bo mol/o de experiencias. Non
teñen alá moito de orixinalidade, polo tanto; pero
reflexan con acerto o nivel, a fondura con que se
viven certos aspectos da relixiosidade cristiá; e onde
dicimos fondura, non dicimos precisamente xusteza
ou acerto.
As festas parroquiais están maiormente centradas
na veneración dalgúns santos; quitada a solemnidade do Corpus, que podemos dicir que abre as
festas do verán, as demais festas do .verán honran a
Santiago, a San pedro, a San Roque, a San Xoán, á
Nasa Señora do 15, á Nasa Señora do 8, etc.
Hoxe xa non é normal ve-las puxas por leva-las
andas dos santos, que eu aínda recordo de cando
nena; pero, sobre todo en xente un chisco maior,
aínda pervive o afán por venera-lo santo, prepara/o
ben, facer/le romaría, toca/o, leva/o en andas, etc. E
esto moitas veces en xente que lago non ten precisamente interés por andar por camiños de santidade.

¿Que significan os santos?
E algo moi complicado ver que pode significar un
santo para moita xente. Haberá un tanto por cento
-máis ben baixo- que os entenderá como a doutrina
da lgrexa os di entender; é dicir, coma exemplos
vivintes do camiño cristián que nos atentan ca seu
recordo, ca seu espírito, coa súa intercesión. O santo
-xa marta, anque tamén os santos vivos- constitúese
unha especie de líder que eh cada época histórica
arrastra á xente polo camiño do Evanxeo de Xesús.

Santos-amuletos
Pero ó pé desta maneira de entender ós santos,
que, repetimos, non é a máis frecuente, abonda a
conciencia bastante confusa de tratar, festexar, venerar ós santos coma un ha especie de amuleto ou ídolo.
O manexo deste ídolo sométese a unhas prácticas
cuase máxicas, que sorten un efecto positivo ou negativo á marxe dos comportamentos da persoa que
os utiliza. Un pode cumprir ca santo, sen plantearse
para nada a honradez da súa vida.

¿Guías do camiño cristián ou amuletos?
A veneración dos santos móvese nun terreo ben confuso

Tanto queremos facer, que nos desfacemos
(Dom. 16 do T. Ordinario).
"Marta estaba moi atarefada con tanto labor" (Le.
10,40).

Non é un caso nin dous. Somos moitos os que
andamos sempre a correr, dando a impresión que
nos irnos traga-lo mundo, sen tempo case nin
para comer nin dormir ... e xa non digamos para
falar e parar cos familiares e amigos. E non se
trata dun andacio pasaxeiro; padecemos un mal
colectivo . Son moitos os que sofren do mal da
présa, de querer facelo todo hoxe, de rabear porque aínda quedo'u tal causa sen rematar.
Que engañados vivimos , Señor. María escolleu
a mellar parte: " perde-lo" tempo talando e escoi tando. Dese xeito demostraba que as persoas
eran máis importantes que as causas.

O Noso Pai (Dom. 17 do T. Ordinario).
" Mestre, ensínanos a rezar" (Le. 11 ,1)

Hoxeemañá
Non sabemos ata cando durarán estas inconsecuencias. Todo parecería indicar que os tempos modernos fosen axudando a aclarar vivencias. A xente
nova ten os seus ídolos que xa non son santos precisamente e que tampouco non cuestionan a honradez
das vidas. Emporiso, o uso e abuso dos santos segue
en pé, e se cadra, ampliando cada vez máis os ecos
das súas celebracións. Oeus dirá, e a xente, e os
cregos, que todos teñen algo que ver en todo isto.

" Poderíanse facer unhas tarxetas co Naso Pai.
Así teríamos algo que moitos apreciaríamos
grandemente: para o Misal , para a carte ira , por
riba da mesa de traballo , incluso para sinalar un
libro de lectura .. . e tamén para fel icitar ós amigos
no reverso nas onomásticas, Pascuas e demais .. .
Así teríamos sempre diante dos ollas a máis fermosa das oracións.
Xaquin Lorenzo
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Tomalle un pulso a Galicia
No día de Galicia, no día da nasa
patria, invitámoste amigo lector a que
te preguntes: ¿que coñezo eu de Galicia? ¿que coñezo da miña terra?. O
coñecer é o primeiro paso para o
amar. Que estes datos iniciais que
xuntamos para ti, que recollen algo
do físico e da exterioridade de Galicia, che axuden a ir entrando máis e
máis na súa realidade, tamén na súa
alma, da que ti formas parte.

1986. En cambio o conxunto da poboación
galega neses anos aumentou neses mesmos
anos
en
167.597
habitantes.
+¿Somos moitos ou
poucos? En proporción máis que en España, pero moito menos que en Cataluña,
Bélxica ou Italia.

A terra que de nós terma: o corpiño Anosacasa
xeitoso
- Os galegas ache· Son 29.434 quilómetros cadrados gámonos moito á terra
os que lle dan o primeiro ser a Galicia. e cinguímola amorosaPequena se a comparamos con Es- mente en 3. 773 parropaña, pero non tanto se a compara- quias rurais que son
mos con outros do seu par: os se- como as nasas casas
senta millóns de ferrados galegas grandes, lugar de traocupan tanto como Belxica.
ballo de relación, de
· Son perta de 1200 quilómetros de cultura, de festa.
costas, mansas nas rías (cando non
- E imposible coñecer a un só tó- 1982 coa terrible reconversión o paro
fogu etean as lanchas de contrabando dolos lugares (aldeas, barrios, bur- aumenta proporcionalmente máis en
ou os estoupidos do Casón) e bravas gos, pobos) habitados de Galicia: Galicia que na España. A fins de 1987
ne utras costas. Son arredor do 30 por nada menos que son 31.882, ou sexa · había censados 193.000 parados. na
ce n das costas españolas.
· tantos lugares coma no resto de Es- nasa patria. Hai sinais de que a partir
· Terno s un país montañoso que paña. Por isa moitos camiños e pistas de 1988 a causa comenza a cambiar.
soamente traballa directamente o cómpre facer!.
E falta fai porque hai moita xente que
19% da súa pel sen contar o cultivo
- Ternos sete cidades principais figura como autónoma e que malarbóreo ou forestal. Dúas terceiras que suman un tercio da poboación gaña a vida. E moitos outros sen cenpartes do chan galega está a monte. galega e que empezando pala máis sar que non figuran no paro por axuMoito ardido en parte que agora poboada e indo a menos son Vigo, A dar na casa pero en realidade están a
ameazan con encher de eucaliptos.
Coruña, Santiago, Ourense, Ferrol, medio ocupar: é o que se chama o
Lugo e Pontevedra. Neles gobernan subemprego.
Anosaxente
catre alcaldes socialistas (nas catre
+ No censo de 1986 eramos perta primeiras) un do Partido Popular (Fe- A nasa producción e renta
· Os rendementos non son moitos.
dos tres millóns de galegas: rrol), un de Coalición Galega (.Lugo) e
un independente (Pontevedra).
2.844.000.
Así en Agricultura e no ano 1981 cal- Hai .tamén outras cidades outras . culábase que para quitar os mesmos
+ Pero seriamos moitos máis se
contamos os emigrantes que foron e cidades pequenas e moitas vilas, a cartas un campesino español trabason moitos. Entre 191'1-1960 foron un maioría capital dos 312 concellos llaba catre horas e media e un galega
millón a América. Entre 1960 - 1973 galegas.
en cambio dez horas. Son causas da
foron 250.000 a Europa. E deles sobre
moita xente, do subemprego, da esO naso traballo
todo xente nova.
tructura do campo (minifundio etc.)
+ Somos traballadores. Por cantas pero tamén dos precios.
+ Na poboación galega pesa o elemento feminino: hai 100 mulleres por do ano 1986 resulta que en Galicia 46
· E non coides que pasa só coa agricada 92 homes (en España 100 por de cada cen estamos activos econó- cultura. Malia haber aquí máis xente
cada 96) . Pero o preocupante é que micamente ou polo menos oficial- productora resulta que no an.o 1987
falta forza xoven. O índice de natali- mente fichados como tales (en Es- se un español producía coma 100 un
dade é baixo e na nosa poboación hai paña son só o 38% ).
galega produciu 78,5. Debe ser que
proporcionalmente moitos vellos e
+ Según cantas de 1988 resulta vendemos peor os nasos productos. ·
xubilados.
.
que os galegas traballamos desta ma· Esa menor producción posta en
+ A xente vive sobre todo na costa. neira: En Agricultura e Pesca o 40% pesetas quere dicir que se en 1987
A escote tocaríalle a Galicia 95 habi- (na CEE son só o 8,6% e en España o cada español contaría teóricamente
tantes por quilómetro cadrado, pero 17%), en industria o 14,6%. Na Cons- con 871.494 pesetas (escotando o
na práctica zonas coma Vilagarcía ou trucción o 8, 1%. No sector Servicios o que se produciu en España) cada gaCangas de Morrazo teñen 400 habi- 38% . Nestes ultimas anos baixou bas- lega contaría tan só con 683. 777 pts.
tantes por quilómetro cadrado e ou- tante a xente empregada na agricul·Se a distribución deses cartas fose
tras como Becerreá ou Fonsagrada tura e Pesca (esta representa o 3,6 da a escote por igual pois todos poderta- '
teñen 25 h./Qtro.
nasa poboación activa) e aumentou a mos vivir. Pero non. Resulta que en
+ Nos últimos dez anos as provin-:- do chamado sector terciario ou de Galicia abunda a pobreza e mesmo a
cias de Ourense e Lugo foron per- Servicios: transportes, comercio, miseria. O 35% dos galegas viven en
dendo poboación e pasaron de teren funcionarios,
ensino,
sanidade, bulsas de pobreza, sobre todo en zo441 .260 e 423.064 respectivamente en hostelería.
nas de montaña ou en arrabaldos das
1970 e teren 429.382 e 404.888 en
+ A partir de 1979 e sobre todo de cidades.
Xosé A. Miguélez Díaz

Gracias a
Deus por Galicia
Por Alvaro Cunqueiro
(191-1-1981)

\\

ouvado seña Deus, porque me permitiu
nacer, medrar, facerme home e agora
envellecer neste grande reino que chamamos Galicia, neste grande reino do
Fisterre, que vai desde os montes astra o mar
onde brillan os pés do vento, a este país dos dez
mil ríos, do vello camiño das peregrinacións, a
este país dos mil vales, a este país fermoso, eternamente verde, patria querida, aterra no sentido
barresiano: a patria son a t~rra e os mortos. Gracias a Deus por este reino.
Louvado seña tamén Deus por terme dado o
don da fala nosa, por haberme ensinado a decir
"rula" e "abidueira" e "dorna" e " ponte" e
" fonte" , e entón eu saben do estas palabras, era
verdadeiramente dono da rula e da abidueira e da
dorna e da ponte e da fonte.
As miñas invencións e as miñas maxias teñen,
nembargantes, un senso máis fondo: por. riba e
por baixo do que eu fago, eu quixen e quero que a
fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós
duremos como pobo. Eu quixen que Galicia continuase e, ó lado da patria terrenal, da patria que
son aterra e os mortos, haxa esa outra patria que
é a fala nosa. Se de min . algún día, despois de
morto , se quixera facer un eloxio , e eu estivera
dando herba na terra nosa, podería decir a miña
lápida: "Aquí xaz alguén que coa sua obra fixo
que Galicia durase mil primaveras mais".
Tamén teño que dar gracias a Deus por haber
nacido nesta nación galega entre vós, por haber
nacido novoso tempo e ser amigo voso: gracias
por tanta xenerosidade que tivéstedes e tedes
conmigo.
Dixo o xeneral De Gaulle que o pobo francés
era un pobo que viña do fondo das edades. lsto é
, unha prerogrullada. Tódolos pobos veñen do
fondo das edades. O galega foise facendo pouco
a pouco e lentamente como tódolos pobos, o
entramado do maxín e o raciocinio é a maneira de
decir e a de expresar o mundo. Eu entre vós e
convosco, intento averiguar, intento decidir que
somos nós, os galegas, e por ende xuntarme con
vós, os galegos, para tódalas tarefas que importan á terra nosa. Moitas gracias " .

L

Palabras pronunciadas o 25 de abril de 1980 na
homenaxe q 11e se lle tributou en Vigo con motivo
de ser investido Doctor Honoris Causa pola Universidade de Santiago de Compostela. Respetamos as palabras tal como foron pronunciadas.

Tempo de festas
PorTintxu

alabamos hai pouco das vacacións e das
poucas oportu.nidades. interesantes que
se lle ofrecen a una para ocupa-lo seu
lecer. Entre elas citabamos coma unha
actividade moi ben aceptada para o tempo libre a
participación nas festas populares.
Son milleiros as remarías que ó longo do ano
veñen a dar unhas .horas de ledicia a tódolos
galegas. Moito máis da metade delas coinciden
nestes meses do verán, empezando no San Xoán
e rematando na Santa Cruz, ou aínda algo despois, no San Miguel.
A pervivencia destes festexos di moito en favor
do seu entronque coa realidade popular. Sen embargo pódese dicir que tales celebracións son
manifestamente mellorables en moitos aspectos.
Empezando pola celebración litúrxica do santo
respectivo, motivo ou polo menos pretexto de
case todas estas festas. O rito relixioso de moitas
destas festas ten aspectos contradictorios co
xeito de vivir hoxe a relixión católica: ar está o
ritualismo máxico que rodea o culto dalgunhas
imaxes, o papel que xoga o diñeiro nalgún destes
ritos, mesmo na súa forma máis material , dos
billetes que adornan a imaxe do santo. Para non
extendernos na calidade da estricta celebración
litúrxica. En todos estes aspectos non se coñece
unha actuación clara e decidida dos responsables da pastoral, empezando, claro está, polos
propios bispos, tan preocupados por outras presuntas desviacións do culto .
Na festa profana propiamente dita, véñense su:..
cedendo as innovacións. Agora os gaiteiros e
grupos de baile teñen un papel moito máis reducido. O que priva son as orquestas ou conxuntos,
ás veces o que se chaman " atraccións", espectáculos máis ou menos musicais que ofrecen un
producto dunha calidade moi limitada. A música
que interpretan vén sendo ou das cancións de
verán que cada ano aparecen por esta época ; ou
os subproductos da chamada canción folclórica
española, ou adaptacións dalgunha peza desas
dos corenta principais. Moi poucas festas, grupos ou conxuntos se libran desta tónica xeral.
Por iso cómpre que esta singular celebración
de tódolos pobos galegas se poña ó día e que se
rentabilicen ó máximo os esforzos que fan todos
para vivir unhas xornadas diferentes. Desgradadamente parece que non van por aí os tiros, senón que está empezando a introducirse na orga·nización das propias festas a figura do representante que chega a ofrecer un espectáculo completo: os foguetes , os adornos e maila música.
menos mal que nunca poderán organizar eles o
clásico partido de casados contra solteiros, nin
se meterán no terreo dalgunhas innovacións interesantes que tamén se ven, no eido de actividades · culturais, exposicióris de artesanía ou
similares.

F
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productiv9 moi dinámico, podemos aventura-lo seguinte cadro,
que nos sirva de referencia para
aproximarnos ó coñecemento do
peso que cada unha das referidas
categorías, representa no conxunto productivo das 75.000 explotacións inscritas no R.E.P.L
(ver cadro páx 6)
As características máis sobresaintes deste conxunto son:
- O número de explotacións
pequenas están a disminuir.
- Hai un trasvase grande de
explotacións que pasan dunha a
outra categoría. Xeralrnente de
menor a maior.
- O número de explotacións
con máis de 1O vacas está a
aumentar.
-

As explotacións medianas e

ducción tradicional frente ás explotacións modernizadas, irnos
definí-los elementos básicos que
diferencian os dous sistemas de
producción.
Os criterios para escoller estes
elementos básicos diferenciadores poden ser moi variables.
Neste caso seguimos os sina~a
dos por X. Santiso na pubricación
do M.A.P.A. " Explotaciones de ~e
che en La Co ruña'' entendendo
que unha explotación está " modernizada" cando acada ·as seguintes características na súa estructura productiva.
- O grao de " frisonización " .do
rebaño e maior do 75%
- Realiza habitualmente o ensilado das forraxes.

%fXPlOTACIONS MOOfANIZAOAS CON
fXPlOTACIONS

Pequenas (menos de 5 vacas)

máis do 75%
de frisonas

ensilado das
forraxes

muxido
mecanico

tanque
frío

67

60

75

15

Medianas (5-1 O.vacas)

65

70

70

25

Maiores (máis de 1O vacas)

90

95

95

65

maiores (47% do total) entregan o
84% do leite que recolle a
industria.
Grao de modernización

Para poder establecer unha
clasificación das explotacións,
que nos permita cuantifica-las
que contan cun sistema de pro-

Dispón
mecánico.

de

muxido

- Posúe tanque para refriKera-lo leite.
O
seguinte
cadro
pode
reflexárno-lo grao de modernización actual do conxunto de explotacións diante dita:
Somos conscientes que o paso

dunha ·explotación tradicional ·ª
unha moderna, en moitos casos ,
vaise producindo ó longo do
tempo. O cadro só nos sirve a
xeito de "flas" para poder
cuantifica-lo concepto dun modo
aproximado.
Pensamos que factores tan importantes e decisivos na modernización das explotacións leiteiras como son:
- O aumento da superficie das
pradeiras sementadas.
- O establecemento de construccións para que o gando poida
estabul_arse fóra das cortes de
esterco.
- O dispar de maquinaria axeitada á dimensión da explotación .
- A fertilización e aproveitamento dun xeito racional das
pradeiras.
- etc .
Poden estar en gran medida
comprendidos nas explotacións
que cumpren os requisitos básicos do cadro.

2.- A industrialización

Distribución xeográfica da producción do leite vendido á Industria

A producción do leite vendido á
industria pode cifrarse arreciar de
1.200.000 Tm.-ano.
Senda a contribución provincial a esta cifra aproximadamente
a seguinte:
- Lugo: 40%
- Coruña: 35%
- Pontevedra: 20%
- Ourense : 5% .
A. Fernández Oca
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1000 números de "NOTICIAS OBRERAS"--que elabora e edita a HOAC (Hermandad Obrera de
Acción Católica), un movemento obreiro e cristián que
aparece con frecuencia nas nasas páxinas, pero que
quizais non sexa coñecido para algúns dos nosos lectores. Só dicir del que é sen dúbida un dos movementos
militantes cristiáns máis importantes da nasa lgrexa, de
carácter formativo , concientizador e evanxelizador; e
desde logo o que conta cun meirande número de militantes espallados por toda a xeografía do estado en
pequenos grupos, cunha organización perfectamente
artellada. Un movemento de traballadores cristiáns e
dirixido por traballadores cristiáns, que xa non é o
mesmo que dicir obreiros de dereitas e amarelos, como
semellaban ser sinónimos neutros tempos. No citado
editorial q·uedaban claras estas liñas identificadoras da
HOAC e da súa revista que hoxe é xa moito máis que un
Boletín dunha organización; alí sinalan que a razón de
mantera publicación no medio das dificultades de tantos anos tumultuosos foi "a convicción de estar traballando en pro das ensinanzas de Cristo e en beneficio
da clase obreira, dos pobres e, en definitiva, de todo o
país".

oitos dos lectores de IRIMIA coñecen e len
tamén esta publicación obreira que se foi gañando a pulso un lugar destacado entre as
publicacións cristiás e obreiras, tras máis de
corenta longos anos de camiño. No editorial do número
1000 lembran algunhas das dificultades pasadas, presentes e futuras desta revista, que comenzara chamándose "Tu" das mans do militante obreiro-cristián Guillermo Rovirosa. Escapando ás ríxidas normas da
prensa dirixida polo Estado, exercía unha implacable
denuncia da opresión á que estaba sometido o pobo e
desenrolaba unha continua defensa dos dereitos conculcados da clase traballadora; as campañas de descrédito orquestadas pala prensa sumisa; os recelos de
certos sectores católicos ...".

M

A talla de NOTICIAS OBRERAS resulta evidente a
calquera que se achegue ás suas páxinas, polos temas
que se tratan (información e análise), pola fondura e
seriedade do tratamento, polas firmas que os avalan , e
pola magnifica factura ou presentación. De facerlle
unha crítica á revista sería precisamente por "exceso
de celo", qu,e fan as súas páxinas demasiado complexas para o obreiro meio, unido á extensión dos artigas.
A revista publica tamén separatas e " Cadernos " , de
gran calidade na análise e presentación.
No deserto da prensa obreira e de clase, NOTICIAS
OBRERAS é un milagre que non debe morrer; un milagre obra da capacidade de autoxestión e autofinanciación, así como o feito de saber meterse no contexto
vital e social do lector para tocar os seus problemas.
Para unha meirande información ou para suscribirse,
escribir a: Noticias Obreras. Alfonso XI , 4 - 3°. 28014 Madrid .

NO TICIAS OBRERAS é unha publicación quincenal

SE OUERES LER
Quero suscribi_nne ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

(So para os novas suscriptores.
Non usar para facer o pago.)

Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano-1 .300 pts .
- Suscripción de
apoio- 2.000 pts .

O

Ata nova orde_

Victorino Pérez

IR·IMIA iSUSCRIBETEI
Pagarei par:

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

O

Correo contra Reembolso
(máis caro e molesto ca transferencia)

Nome .....•............. ~ ............................................................ .
Rúa ou Parr<X¡uia ............................................................ .
V ila ou Axuntanlento ..................................... Provincia................... .

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

Contra o terrorismo

Queridos irimegos :
En primer lugar, me gustaría felicit aros por la labor que intentais desarroll ar en favor de los más desfavorec idos; esto aún a pesar de que no
comp arta la linea editorial de lrimi a.
El motivo de este escrito es la carta
publicad a en la sección " Buzón" del
número 316 (21 de mayo - 4 de junio
de 1989), así como la respuesta de la
redacción de lrimia en el mismo
número .
Esperando que se conceda a otras
posturas la misma oportunidad que a
para expresar sus opiniones, iniCIO unas breves considerac iones sobre el tema .
1) El discurso de X.X. en favor del
EGPGC y de ETA es tan alucinante
como desconcertante la respuesta
comprensiva de la redacción de la revist_
a . Parecerí~ que las causas que
defienden los terroristas e lrimia sean
las mismas. La diferencia estribaría
en que aquellos se equivocaron de
cami~o , n:iientras vosotros elegisteís
una v1a mas sensata y humana.
Me gustarí~ recordar que ésta era ,
ex~ctamente , la situación, aquí , en el
~a1s vasco , entre ETA y el nacionalismo r:n?~erado hasta la reacción popular 1nic1ada en los últimos meses
contra ETA. Diferían en "los medios
pero no en los fines.
El _reconocimiento por parte de los
partidos políticos vascos , especialmente el Partido Nacionalista Vasco
de que las_met~s de los terroristas y
de los nac1onal1stas democráticos no
son las mismas puso fin a este engaño . Cabe destacar la postura clara
d~ ~uskadiko Ezkerra, desde un princ1p10 en contra del terrorismo , recibiendo los más duros ataques de HB.
Está claro que, aunque pueda tenerse en cuenta el aspecto humano
del problema terrorista, de la situa-

x_. x.

xOxOxOxOx
c1on persona e os terroristas , no se
debe ser transigeAte con los intransigentes, que aspiran a romper la baBenqueridos amigos:
Comunicámosvos que o sábado 1
raja democrática; esto aún cuando la
democracia no sea un valor supremo. de Xullo tivo lugar no Campo da Com2) En cuanto a las opiniones que pañía en Monforte a "I FESTA
X.X. presenta como unas conclusio- VERDE " . Nela deuse a coñecer a A.C.
nes frutos de la reflexión, me gustaría XEVALE e os seus ob.x etivos no eido
aventurar una hipótesis : para llegar a ecoloxista, pacifista e cultural, tamén
ser terrorista hacen falta dos compo- houbo actuacións musicais así como
nentes. En primer lugar, parece dificil exposicións de artesanía, líbros, reciafirmar que alguien capaz de asesinar claxe, ecoloxía etc.
no tenga algun tipo de desequilibrio
A festa tivo caracter gratuito e nela
mental , afectivo ,... Nadie de mente efectuouse a plantación simbólica
sana opta por la via de una destruc- dunha árbore autóctona e tamén o
ció_n irreversible cuando puede elegir sorteo dun lote de libros valorado en
salidas constructivas y pacíficas. En
15.000 pts.
segundo lugar, parece tambien neceSaúde e ecoloxía.
saria una gran dosis de ignorancia reA Asociación Cultural "XEVALE"
duccionista, simplificadora de la rea- '
Monforte
lidad social para dividir los seres h·umanos en dos grupos: los Buenos y
xoxoxoxox
los Malos. Este infantilismo no acierta
a desenmascarar el verdadero culpaSobre coros galegas
ble : una injusta estructura social
económica, política.
'
Meus amigos:
No es que haya malvados empeñaPor casualidade caeu nas minas
dos en_ hacer sufrir a las buenas gentes. Simplemente la sociedad fun- mans o número 315 da vasa revista
ciona como un mecanismo insolida- ol_lei co~ ledicia as súas páxinas, n~
rio en el cual el que no sigue las re- duas ba1xo o titulo de " A PENEIRA" e
glas, esté arriba o abajo , es comba- o subtitulo " A NOSA MISA" Don Altido_ como un virus extraño al cuerpo fonso Blanco Torrado , fala do orfeon
XAN ~O_ NTES de Lugo , e dí que debe
social y resulta marginado.
La injusticia social no es la causa ser o un1co coro galega composto só
del terrorismo , sino su escusa por homes, por darlle máis amplitude
a esta boa nova, que non por levarlle a
racionalizada.
3) El discurso de los terroristas y de c~:rntra ó Sr. Blanco , cóntovos o que
sus valedores políticos puede cali·f i- sigue.
Fai uns vinteseis anos, non puiden
carse de fanatismo integrista: no imsabela
con exactitude, celebrouse en
portan las personas sinó el Pueblo
con mayúscula, olvidando que los Vigo o DIA DAS LETRAS GALEGAS
pueblos sólo tienen derechos en como a celebración non estaba auto~
tanto en cuanto los tienen las perso- rizada rematou con reparto de leña
nas que los forman . El " pueblo " pasa como era lóxico naqueles tempos, ~
así de ser un concepto abstracto a ser alguns dos que tomaban parte foron
una realidad cuasi religiosa , por no parar á cadea, ó pouco tempo , case
~orna un froito desta loita pala nasa
decir metafísica.
lingua, fundouse , tamén en Vigo , por
4~ ~.X. ~or:nprende que se mate por
Don
XULIO RUA COBAS , o coro "ONGal1c1a , lrim1a prefiere trabajar y, si es
preciso, morir por los gallegos. Sin DAS DO MAR ', composto só por hoemb_argo, la frontera entre matar y mes e nel tamén cantaba un tillo do
morir es muy débil: si una causa re- ~undador , meu amigo Enrique Rua,
a~bolos_ dous xa finados , pero o coro
quiere el sacrificio de nuestra vida
¿_acaso _no podría, algún día, requerir : ainda existe e coido que foi o primeiro
en levarás nasas igrexas a liturxia en
s1 las circunstancias lo necesitasen
quitarle la vida a otras personas, aú~ galega , tamén coido que a Comunid~de Cristo da Victoria de Coia, en
con todo el pesar en el corazón? .
El morir por una causa parece ser Vigo , pode darvos unha información
mais precisa.
~n dogmatismo muy cercano alfanaPídovo_s perdón polo meu galega ,
tismo de matar por una causa.
. 5) Sería muy positivo que, la pró- que non e o normalizado , senón o que
~deprendín palas rúas da miña quexima vez que trateis estos temas
seais más contundentes en la con~ rida aldea, e no que falo e falei
dena y no los comprendais tanto sempre.
Lédome co vaso ben facer no eido
de~de posturas políticas (aunque pocristián
e da ~efensa do galega , e
da1s entenderlos desde planteamientos humanos) desconcertando a los como ~oso amigo nestes dous guieiros, mandovos as miñas agarimosas
lectores. Un cordial saludo.
apretas .
Luis Manuel Ledo. Bilbao

\

Xosé Otero González - (Pontevedra)
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Nun cemiterio de coches (1)
Xosé Manuel Carballo

Eleuterio aínda nunca estivera de pés nun cemiterio de
.coches, e non obstante, cada
vez que tiña que ir no autobús de liña regular á capital da súa
provincia, sentía unha curiosidade
irresistible ó pasar por xunto daquel
cemiterio das aforas. Por máis entretido que fose na conversa co veciño
de asento, endexamais deixaba de
botarlle unha aliada curiosa e magoada 6 mesmo tempo.
Por isa, medio se aledou cando se
lle destragou o motor da limpaparabrisas do seu tractor agrícola, porque
a tal avaría serviríalle de disculpa e
daríalle a oportunidade de deixarse

O

caer polo devandito cemiterio, en
busca dun recambio de desguace.
Tan presto se víu nel, a súa primeira
impresión foi verdadeiramente arrepiante. Todo ó seu arredor agoiraba
acabamento e marte: Ferros retortas,
portas desvencelladas, vidros esnaquizados, chapas medio apodrecidas, cheira a combustibles e lubricantes en descomposición. Tal conxunción de elementos acabou por
producirlle un fondo desacougo.
Había tantos coches dispostos para
o desguace naquel cemiterio, que a
algúns amontoáronos nun segundo
plano sobre dunha andami·axe de ferros, de xeito que só podían verse ben
ollando de baixo a riba.
Todo hai que dicilo, ó Eleuterio
sempre lle pareceu inmoral iso de
atusmar sen verdadeira necesidade
por debaixo dos coches, porque, matinaba el: "os coches anque vaian vellos tamen terán o seu pudor e sentirán vergoña de ter ó aire as súas par-

tes baixa's
Tan presto traspasou a porta do cemiterio, o fondo desasosego que o
invadíu impedíalle camiñar resalto.
Calquera que o estivese vixiando podería decatarse de que o Eleuterio
avanzaba velándose coma quen desconfía dun enemigo presentido. Quizais por iso pegou un brinco para
diante, ó mesmo tempo que reviraba
a cabeza coa axilidade dun gato,
cando escoitou aquel tusido gangoso
tras del.
A súa intranquilidade multiplicouse, trocándose nun inicio de pavoría, cando, despois de mirar, medio
anicrado, darredor, comprobou que o

--- -

tusido non podía ser de orixe
humana.
Sen secuencia intermedia de continuidade escoitou a alguén que
mesmo ó seu carón lle dicia.
- Seica xa non recoñece ó vello
Seiscentos de Arximiro, Eleuterio.
- ¿Quen me tala? -, repricou el
_preguntando tamén.
- Son eu mesmo; o mesmo Seiscentos do Arximiro en persoa.
Fíxouse ben o Eleuterio naquel
Seiscentos emprazado pretiño del e,
efectivamente, non tivo remedio ca
recoñecer que era o que tora do seu
veciño Arximiro.
Sen dar de todo creta ó que escoitara indagou.
- ¿Pero ti non estás morto de vez?
Respondeulle o Seiscentos.
- Xa ves que non, se estivese
morto non talaría.
- Pero, logo, ¿que fas nun cemiterio se non estás morto?-, volveu a preguntar Eleuterio.

Seguíu moi repousadamente o
Seiscentos:
- Ti debes saber que deica agora
non hai residencias de xubilados paracoches usados. De maneira que este
tipo de recintos cumpren a dobre función de asilos e cemiterios. Son moitos os que chegan para aquí sen estar
definitivamente martas; pero tamen é
certo que desque se traspasa esa
porta é moi raro volver a sair á rúa. Hai
moita xente que non quere que lle
morra o coche na casa; porque despois todas son complicacións, e
nunca faltan os atusmóns que, coa
disculpa de da-lo pésame, fisgan tódolos recunchos da casa e dos
arredores.
O vello Seiscentos estaba aproveitando moito un cigarro feito á man e
fumado en tres etapas. Tan presto o
Eleuterio se deu canta exclamou
preocupado, pero tamen ó mesmo
tempo máis tranquilo e sosegado.
- ¡Vas provocar un estoupido!.
- Non hai coidado-, seguíu con
moito aplomo o Seiscentos-, ¿non ves
que todos temo-lo depósito valeiro?
Xa con toda a súa calma recuperada, sentouse o Eleuterio cabo do
Sei~centos e ofreceulle medio paquete de emboquillado, que, anque el
non fumaba, sempre levaba con que
invitar se se daba o caso. Sentouse no
asento traseiro doutro coche quemorrera nun choque en caravana.
Aquelo tora unha traxedia. Morreran
sete coches xuntos e ninguen se
apersonou para identifica-lo asento
aquel , por iso estaba alí descabardado e sen amo coñecido.
O cemiterio-asilo non era grande.
Ocuparía a todo tirar unha superficie
de media fanega cerrada de bloque
de formigón ata unha altura de metro
e medio, de alí para riba estaba ben
defendido con seis tíos de arame de
espiño. Estaba rematando setembro.
Xa pasara a festa do San Cosme.
- Teño medo ó inverno-, dixo o
Seiscentos.
- Non me extraña, tendo o depósito valeiro , iCalquera non tén frío!.

Xosé Chao Rego

Perífras
Sabemos xa, polos números
anteriores, q ue unh a períf rase
verba l supón q ue do us verbo s se
xunten para expresar con máis ri cos matices aq uelo que se podería expresar cun só verbo. Agora
" irnos facer" (perífrase ) un percorrido palas diferentes perífrases , principiando hoxe pa las te mporais , palas que indican te mpo
futuro
ou
aco nteceme nto
inminente.
Poida que todo este asunto resulte difícil a xente non afeita a
cuestións gramatica is, q ue so mos moitos . Pero ben seg uro que
" habemos poder " (perífrase po r
" poderemos") ana li za- lo naso
xeito de talar e decatármonos de
que talamos en per_!.frase sen dar-

..
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temporais

nos de can ta. ¿Va que non
facéde- la proba?
Entre as perífrases que indican
tempo futuro , podemos sina~a-las
seguintes: .
1.- Ir + infinitivo. Se digo " vou
cantar" ou " irnos comer", expreso un ha acción que é in minente, que vai suceder axiña.
2.- Haber(+ de) + infinitivo . Xa
dixemos que na lingua galega é
mái s frecuen te dicir " hei cantar"

estrada".
3.- Estar a (estar para) +infinitivo.
Indica unha acción a piques de
suceder: " Estou para saír de
viaxe " . " Está a chega-lo coche de
liña" . Hai que observar que "estar
a" tamén pode ter outra significación: " Estou a trabal lar", que indica que xa estou traballando .
4.- Querer + infinitivo . O seu emprego dáse sobre todo con verbos que se retiren
fenómenos
' meteorolóxicos: " Quere chover";
ca " cantarei " .. Pero se esta períque indica que probablemente
frase se emprega en tempo pa" vai chover" . " Parece que quere
sacio , daquela significa algo que rompe-lo día ", indica que " está
estivo a piques de suceder, pero para amencer" .
non sucede u. Así no exemplo :
¿Non é certo que talamos oe"Tivemo s un accidente de auto- cote con moitas perífrases? ¿Non
mó bil e houbemos morrer (ou dá gusto reco~.ece:.. ~e ben que
ho ube mos de morrer) na mesma talamos?
/.~-:_.-. _-··· ... , :·· ._
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Somos comunitarios para todo. Para
o trabal/o, para a festa , para o amor,
para as penalidades.
A chamada ó comunitario pode en
nós máis que os reclamos individualistas que nos nacen no corazón, e que
se favorecen desde diferentes medios
de presión social.
O trabal/o comunitario, feíto desde o
convencemento, a iniciativa e o proxecto dos mesmos veciños, adquire
formas extremadamente fermosas e
humanizar;Joras, que marcan onsitivamente a experiencia de moitas cor, ~u
nidades e persoas.
(
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