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Unha ducia de anos un futuro aberto 

[i] ai doce anos que un amplo grupo de cris
tiáns galegas que queremos ser cada vez 
máis fieis a Oeus, a Xesús, ó Espírito, ós 
pobres, á lgrexa, a Galicia, estamos algo 

organizados. 

En xaneiro do 77 apareceu a revista Encrucillada 
Ano e medio máis tarde, en xuño do 78, o /1 Cruceiro 
de Crentes Galegas, impulsado polo equipo Boa 
Nova. En sétembro dese mesmo ano celébrase ese 
renacemento colectivo da fe cristiá á galeguidade, foi 
a I Romaxe no pedregal de lrimia por terras de Meira. 
Para estructurar e dar acobil/o ó que xa era unha 
realidade común anque dispersa, en agosto do 79 
nace formalmente a Asociación lrimia. E xa no 81 , a 
revista lrimia que tes na man, viu a luz. 

Agora imos coa XIII Romaxe, festa dunha fe cristiá, 
galega, aberta, comunitaria e liberadora. 

Non nos consideramos depositarios únicos da fe 
cristiá na nasa terra. Nin os me/lores. Non somo-los 
únicos pero queremos organizarnos aínda mellar 
para axudarnos a avanzar por aí: 

- Por un ha femáis fiel a Xesús. 
- Por unha fe máis fiel á nasa terra. 

Necesitamos compañeiros para esa andadura. Por 
iso o lema da Romaxe deste ano é " IRIMIA ¿E POR 
QUE NON TI? ". Pois isa ¿e por que non ti?. 



mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galega que esquecimos. 

i mos sementando patria: 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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Cursiño do Movemento Rural Cristián (Mocidade e 
Adultos) 

Durante os días 30 e 31 de agosto e 1 de setembro 
celebrarase en Vilalba, Lugo -Colexio de María 
Auxiliadora- o Cursiño de Verán do Movemento Ru
ral Cristián de Galicia. 

A maiores da planificación do curso, tema ordina
rio nestes cursiños de verán , os animadores do Mo
vemento Rural estudiarán coma causa especial a 
nova situación que se está a crear no campo galega 
coa incorporación, cada vez máis frecuente, de moi
tos labregos a labores de fóra do campo. 

E un cursiño aberto a tódolos interesados nunha 
presencia cualificada no mundo rural, anque non 
pertenzan ó Movemento Rural Cristián. 
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Daniel López Muñoz 

O poder da música 

N 
on sei se vos pasará . 
o mesmo, pero cando 
este trasno que es
cribe escoita falar 

nas películas da T.V.G. -
mesmo cando non están moi 
mal traducidas- parécelle es
tar escoitando unha canción 
sen música e sen moito xeito. 
A letra si, mesmo unha letra 
requintada, un vocabulario 
pulido, unhas palabras recu
peradas do fondal do noso ve
llo idioma, cousa que está moi 
ben, pero que non chega. 

Porque lle falta algo. Fáltalle 
o toque ese da musiquiña, do 
son, do acento. As palabras 
van en rea, unha tras doutra, e 
van deixando un regusto frio, 
desaborido, neutro, coma di
tas por dobradores-robot. 
Pero ademais fáltalle-lo sal do 
idioma que son esas frases 
feitas que os entendidos cha
man modismos. Así cando o 
chico sorprende á chica 
nunha situación embarazosa 
-que non hai por que concre
tar aquí- espétanos un 
"¡Ceos!" calcado do inglés, e 
queda tan cheo de razón 
como falto de naturalidade. 
Ou cando o chico recupera á 
cJlica e xuntos se ven á beira 

da morte polas falcatruadas 
do malo, ela di desesperada 
"Ou meu Deus", calcado do 
castelán. E así etc, etc., etc. 

Non vos engañedes que a 
cousa non é un asunto de lin
guística. Ten un trasfondo 
que cómpre enxergar. A 
cousa é que se lle está devol
vendo á xente humilde, a 
aqueles que conservaron a 
fala ó longo do séculos, un 
producto extraño e suposta
mente superior e refinado. 

Atopámonos de novo coa 
vella utilización que o poder 
fai do idioma. O galega pre
tendidamente refinado, mo
derno e neutro pode resultar 
moi señorito, pero, xaora, que 
non é nada inocente. Porque 
no canto de devolve-lo orgullo 
ós que sempre talaron galego 
pode servir para amolalos e 
acomplexalos outravolta. 

Lonxe de gastados eslóga
nes, poñe-la televisión ó ser
vicio do pobo empeza polo 
máis simple e o máis difícil: 
escoitar e aprender da xente. 

ººººº 



BOA NOVA 11 

Un cancioneiro relixioso 

As campás fan subir ata o ceo o eco 
das cantigas que a voz proclama 

1 
so é, un cancioneiro re/ixioso, 
pero non un cancioneiro re/i
xioso ca/quera. Neste caso un 
cancioneiro relixioso en ga-

lega. Como ten que ser, como tanto 
cumpría. Oebémosl/o á boa iniciativa 
editorial da Confer Galega (os monxes, 
monxas e frades da nasa Terra), que 
despois de nos obsequiar xa, hai ben 
pouco tempo, ca libro Oración da Co
munidade Cristiá, seguen agora ca 
seu labor de incultura-la fe en Galicia a 
través deste instrumento de canto im
prescindible en toda celebración reli
xiosa que se prece de tal, maiormente 
se esta celebración é, como pasa case 
sempre, a celebración da Eucaristía, a 
Misa. 

O trabal/o concreto debémosllo a 
que fixeron un labor extraordinario de 
recol/ida e esco!ma, ata nos poder ofre
cer este conxunto de cantos, diferen
ciados e distribuidos para os distintos 
momentos que poden compoñer unha 

Manolo Regal /Ramón Raña 

r;e/ebración litúrxica. A 'impresión, texto 
e música, é perfecta. A ca/idade xa se 
irá vendo; haberá cantos que se irán 
incorporando á memoria oracional do 
pobo, e outros que non. Despois do 
libriño, xa esgotado, A terra que 
canta, editado pala asociación IRIMIA, 
é o primeiro intento serio de responder 
a unha necesidade que tanto se facía 
sentir na lgrexa Galega. 

Coidamos que estaría moi ben que 
inmediatamente se editase outro li
briño soamente ca texto das cancións, 
para abaratar.custos e facer máis doado 
o emprego nas parroquias. E non esta
ría nada mal unha grabación na que os 
menos agraciados de oído puidesen 
acceder á aprendizaxe das diferentes 
cantigas. . 

· Enhoraboa, e que todo nos leve a 
decidirnos cada vez máis polo normal 
emprego da nasa lingua en tódalas ex
presións da nasa relación con Deus 
mediante a plegaria. 

PALABRAS DE J:GREXA REMOENDO O EVANXEO 

Hai pobos con tradición musical propia, importante 

na súa vida relixiosa e social. Déaselle a esta música a 

debida estima e o lugar correspondente non só ó formar 

o seu sentimento relixioso, senón tamén ó acomodar o 

culto á súa maneira de ser. 

Por esta razón, na formación musical dos misioneiros 

procúrese cuidadosamente que, dentro do posible, poi

dan promocionar a música tradicional do seu pobo, 

tanto nas escalas como nos actos sagrados. (Nº 119). 

Foméntese con empeño o canto relixioso popular, de 

modo que nos exercicios piadosos e sagrados e nas 

mesmas accións litúrxicas, resoen as voces dos fieis (Nº 

118). 

Concilio Vaticano 11. Constitución sobre a liturxia. 
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Oración pola lgrexa 

(Dom. 21 do T. Ordinario: Mt. 16, 13-20). 

Pai, que estás no Ceo, 
que a túa luz alumee as nósas dúbidas, 
e ensínanos gratis 
a ver en Xesús, o rostro do teu Fillo. 
Que o teu don sexa máis forte 
que a carne e o sangue que nos envolven. 
Axúdanos a proclamar 
que en Xesús de Nazaret, 
pobre, obreiro, loitador, rezador, 
cumpridor exquisito da túa vontade, 
masacrado polos poderes políticos e relixiosos , 
está a túa presencia viva no medio de nosoutros. 
Xesús, mestre querido, 
fonte primeira da que xurdiu a lgrexa, 
caída ó naso Papa, 
caída ós crentes todos, 
axúdanos a facer lgrexa con humildade, 
sen seguridades soberbias no naso futuro , 
ca convencemento de que nunca o teu Espírito morrerá 
no seo da comunidade que te invoque. 
Espírito Santo amigo, 
ilumina ós que teñen as chaves do ceo 
(¿e pode algún home te-las chaves do ceo?) 
que abran e pechen soamente, 
onde ti abres e pechas 
coa túa misericordia máis forte có xuizo . 



A PENEIRA 

O LUME segue a desvastar a 
nosa terra, a pesares da dema
goxia de algúns políticos que 
pensaban que esta desfeita 
era só cousa de ameazas e dis
cursos baleiros de contido. 

Mentres non haxa un aprovei
tamento racional dos nosos 
montes e unha politica fores
tal axeitada á nosa identidade, 
as medidas serán sempre cur
tas. 

O BISPO ANTONIO DE 
GUEVARA vai ser estu

diado na cidade de Mondo

ñedo os días tres, catre e 

cinco de setembro. A súa 

importancia coma home 

de letras e de lgrexa cha

móu a atención a Universi

dade de Santiago e a Aso

ciación "Amigos de Mon

doñedo" que convocaron 

este congreso. 

OS CARBURANTES SU
BIRON, pero por estos la
res seguimos gastando 
máis gasolina que en esta
dos .como Alemaña ou 
Francia, e o control deste 
negocio segue a ser in
xusto e perxudicial para o 
consumidor. En España 
hai cito veces menos gaso
lineras ca en Italia e sete 
menos ca en Francia. Por 
outra banda, a competen
cia entre as distintas com
pañías segue a ser indife
rente para o cidadán. 

Guía de libros recomendados para E.X.B. 

8 latoq••••• 
6 o mar. 
G. ;Janer Manila. 

13 
RRtlA-4 

PeterP-. 
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M. Angels Gardella. lo OTaHemin 
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P. Carballude. 
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Z.-toe de .. _ 
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X. Neira Vilas. 
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Calquera nolte 
pode .. ¡.fo eol. 
Joaquín Micó. 

Alfonso Blanco Torrado 

A "GUERRA SANTA" predi
cada por Sadam Husein, pre
sidente de Iraq, non só fixo 
máis fortes as fisuras do 
mundo árabe, tamén provo
cóu naquela rexión un forte 
antiamericanismo, que pode 
chegar a ser un verdadeiro 
polvorín se USA segue nas 
suas de mandar máis solda
dos á Arabia Saudí, que poden 
chegar a ser douscentos cin
coenta mil , se os amigos de 
Estados Unidos secundan a 
súa politica. 

Á R B O R E 
{)f},-:,~hnrxi~n 

Colecci6ft . 
de lileratin iftfantil . 

eiuvenil 

* ••• Ira ·. 



A VIRXE DE SETEMBRO, o 
día oito , pecha o ciclo de fes
tas que escomenzou co San 
Xoan. Centos de romaxes adi
cados á Virxe, espalladas por 
toda a xeografía: Nosa Señora 
de Muxía, a da pedra de aba
lar .. . ; Nosa Señora do Faro en 

Corme, Nasa Señora dos Re
medios, mesmo a carón do 
Miño, na cidade de Ourense; a 
Virxe das Ermitas na comarca 
do Bolo , a Virxe da Fran
queira ... , só por nomear al
gunhas. 

OS MOSTEIROS TAMEN 
ESTAN A TOPE nas suas hos
pederías nestes meses de ve
rán , Sobrado, Oseira e Samas 
teñen tódalas plazas cubertas , 
isa que fan unha selección á 
hora de dar aposento, pois 
queren que os que se aloxen 
no mosterio busquen tempo e 
espacio de reflexión , e mesmo 
que poidan compartir algun
has actividades cos monxes. 
Escapan dun turismo superfi
cial que só persiga a compe
tencia económica. 

ººººº 
AS AUTOVIAS seguen a ser a Cotop da Xunta tiran cad a un 

para o seu lado, e mentres 
tanto Galicia segue marxi 
nada. A Xunta está decidida a 
que a primeira autovía rema
tada sexa a que una A Coruña 
coa capital de Bergantiños, 
Carbal lo . 

ººººº 

o menú deste verán. A súa ne
cesidade é urxente, como 
quedóu demostrado co au
mento de tráfico rexistrado 
neste verán , mais as diferen
cias están aí: por unha banda 
o Mopu de Madrid e por outra 

·q 
. . 

A IV VOL TA CICLISTA A 
GALICIA que estes días reco
rreu o naso país perdéu forza, 
ante a ausencia dos nosos ci
clistas: Alvaro Pino e Blanco 

Villar, alonxados por proble
mas de saúde. Ambolosdous 
tiveron mala sorte nesta tem
pada coas repetidas lesións. 

A SEQUEIRA que está a sufrir Galicia 
afecta a todos : mundo rural e urbano, e 
pon de manifesto que non estamos pre
parados para un abastecimento de auga 
potable xusto , despois de moitos anos 
de predicarnos unha política de grandes 
obras hidráulicas que non son a solu
ción . Urxe unha política da Xunta atenta 
a Galicia, así coma un respeto por parte 
de todolos cidáns cara ó medio 
ambiente. 
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AS ALGAS que enchen dun mantel 
vermello e pardo as nasas praias son 
unhas plantas fundamentais que teñen 
moitas saídas : para a alimentación hu
mana a traveso de salsas, bebidas, cre
mas, pois son ricas en minerais; coma 
fertilizantes para a agricultura e para a 
alimentación do gando. A industria ta
mén aproveita as nasas algas na fabrica
ción de pinturas, xabóns, fibras , etc. En 
Galicia ternos varias industrias que tra
ballan cas algas: Ceansa de Vigo , Go
masa de Coruña, Hispan Agar de 
Ribadeo . 

CORENTA MIL CANS ABANDONA
DOS durante este verán po los seus do
nas, talan ben ás claras da pouca sensi 
bilidade dos homes. Esta ci fra retírese a 
todo o estado español. As Sociedades 
Protectoras de Animais non dan feito 
para poder recollelos, algún deles rema
tan a sua vida nestes acobil los, outros 
cambian de dono, pero aínda existe a 
estampa das nasas carreteras cruzadas 
por cans desnortados. 



As raíces cristiás 
de Galicia 

Monseñor Antonio Mª Rouco Varela 

A 
Ofrenda do Antigo Reino de Galicia este ano de 
1990 ó Santísimo Sacramento, no seu Templo 
Maior, a Catedral Basílica desta Cidade irmá e· 

: entrañable de Lugo, rememóranos, Sr. Dele-
gado Rexio, con nova intensidade as raíces cristiás de 
Galicia. ¡A Memoria histórica do naso pobo, a memoria 
dos seus devanceiros, está impregnada de Fe Cristiá e 
de Fe eucarística!. Pese a tódolos nasos pecados -a 
explotación dos nasos próximos, as desidias multisecu
lares, as divisións e as loitas entre irmáns- foron a Carne 
e o Sangue eucarísticos de Xesús os que alentaron os 
mellares propósitos, as entregas máis xenerosas e os 
proxectos máis luminosos de moitos dos seus tillos. Un 
ideal os moveu: lograr que entre nós medrase e madu
rase unha comunidade de irmáns, con idéntica voca
ción e dignidade: a de ser Fil los de Deus. A lista expresa 
e concreta dos seus nomes sería interminable. 

Memoria histórica e xuventude de Galicia 

Actualiza-la nosa memoria histórica, proxectala cara 
a un futuro mellor para o noso pobo obríganos a centra
la nasa atención nos xóvenes, na nasa xuventude. 
Obriga que se convirte en imperativo ineludible de con
ciencia, sobre todo para os que nos profesamos cris
tiáns e membros da lgrexa. 

Os xóvenes de Galicia teñen dereito a esperar dos 
seus maiores que saiban dar testemuño da súa Fe Cató
lica, clara e limpamente, sen vergonzas. Os xóvenes de 
Galicia teñen dereito a esixir familia, casa e fogar, onde 
poidan aprender con verdade as leccións fundamentais 
do amor e da vida. 

¡Cómo non irnos levanta-la voz contra todo o que os 
leva polo camiño da súa destrucción relixiosa e moral, 
da súa ruina humana!. ¡Non hai ningunha xustificación 
para esa actitude tan estendida e tan compartida entre 
nós, de que é lícito "negociar" con todo: co carpo, co 
sexo, co matrimonio, coa familia, co tempo libre e coa 
natureza co máis sagrado, coa dignidade persoal 
mesma do xove, con tal de gañar diñeiro ou conseguir 
pracer. · 

Os xóvenes de Galicia e o ideal do Evanxeo 

A Xuventude de Galicia mostra outra cara, a que mos
traron polo Camiño de Santiago no pasado verán e no 
encontro do Monte do Gozo co Santo Padre, a que 
mostran cando se entusiasman co ideal dunha nova 
Evanxelización, que anceia plasmar nesta terra e entre 
as súas xentes, entre os xóvenes, os seus compañeiros, 
especialmente os máis necesitados, os que viven na 
aldea e traballan no mar, os que non tefien traballo, os · 
drogadictos e os tentados de desesperación. 

Por eles, polos seus compañeiros e irmáns dos outros 
pobos de España e de Europa rogamos hoxe a Xesús 
Sacramentado. 

(Fragmento da homilía-resposta á ofrenda presentada polo alcalde de 
Betanzos, ó Santísimo Sacramento, na catedral de Lugo o 24'-Vl-90) . 
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- Cincoenta anos de Taizé 

Por Victorino Pérez 

"Se todo comezase coa confianza 
no corazón, ¿ Quen se preguntaría 
"que fago eu na terra "?. No mundo 
enteiro son moitos os mozos, os ho
mes e as mulleres e tamén os nenas 
que levan dentro de si todo o necesario 
para dinamiza-las situacións de 
inmobilismo ". 

Con estas palabras comezaba o lrmán Roger (que ve
mos na foto) a Carta a tódalas comunidades, unha carta 
que publica cada ano e que este ano viu por vez primeira 
a luz pública en Polonia a primeiros de ano. Quen é este 
home non é algo descoñecido para moitos cristiáns de 
todo o mundo, ó igual que o seu movemento de espe
ranza desde o outeiro de Taizé. 

O 21 de Agosto de 1940 chegaba ó pobo francés de 
Taizé (preto de Lyon) co fin de crear unha comunidade · 
de monxes que vivise unha vida de soidade e oración, 
pero tamén para acoller ós refuxiados políticos nos 
tempos turbos da 11 Guerra Mundial. Aquela comuni
dade tiña xa daquela unha característica peculiar; era 
unha comunidade ecuménica, é dicir, formada por ho
mes de distintas confesións cristiás; nela hai mesmo 
católicos desde hai varios anos. 

Co paso do tempo as causas foron cambiando no 
o~tei.ro de Taizé, o pequeno pobo viuse invadido por 
m1lle1ros de mozos de todo o mundo, desde finais dos 
anos ~O ¿Que pasara? O carismático lrmán Roger non 
se qu1xo quedar nunha comunidade pechada, e por 
eses ano~ proclamou para tódolos xoves do mundo 
un_ha "primavera pascual", que lles viña traer Xesús 
Cristo. Preto de 70.000 mozos acudiron en 1968 a Taizé 
para o comezo deste "C?oncilio dos xoves ", coa espe
ranza por parte de mo1tos que o Concilio Vaticán 11 
despertara ~o mundo u.~~ a~os antes. O lema repetido 
dura~te m01t<;:> temp.o fo1 Lo1ta e contemplación": com
p.rom1~? soc1opol1t1co e oración , para transforma-las 
s1tuac1ons de inxu~tiza, violencia e desamor que reina
ban no mu~do. Mo1tos fornas aló por eses anos, e que
damos coll1dos polo "estilo de Taizé": un ha maneira de 
fa~er oración moi distinta do xeito monótono e baru-
11.e1ro, e un ha concepción esperanzadora e comprome
tida co presente e o futuro da nasa sociedade. 

Este verán estiven outra volta no outeiro de Taizé. 
Había máis de 1 O anos que non ía por aló. Pero a pesar 
de que as causas cambiaron moito no mundo nestes 
dez anos, ollei con alegría como Taizé seguía convo
cando ós mozos en grandes cantidades, seguíase a 
respirar alí as alegrías e ganas de vivir coa forza de 
Xesús, nestes tempos de desalento. Había seiva nova e 

. espírito xenuinamente mozo. 

Cincoenta anos de Taizé, cincoenta primaveras que 
oxalá cheguen a cumplir outras cincoenta máis, pois o 
mündo ten fame perenne dunha boa mensaxe pascoal. 

J 



ENCONTRO DE MOCIDADE.GALEGA E PORTUGUESA 
Crónica agradecida 

Unha imaxe do 
que foi e do que 
promete o en
contro Portugal
Galicia. 

O xantar na pa
rroquia de gale
gas: nós máis 
portugueses, 
eles máis gale
gas. 

N 
o pasado xuño e durante catro días vinteun rapaces do 
Norte de Portugal de ambos sexos pertencentes á JARC 
(Jóvens Católicos de Ambiente Rural) visitaron Galicia e 
mantiveron encontros con xóvenes de grupos cristiáns 

semellantes: Movemento da Mocedade Rural Cristiá . O coñece
mento e o aprecio que xerou nos participantes superou as esperan
zas iniciais. 

Unha xira pola Galicia menos turística 

Na primeira xornada visitaron e gustaron de Santiago de 
Compostela, das súas pedras e do seu ambiente nocturno. 
Fixérono acompañados e acollidos por membros do Move
mento Rural Cristián de Galicia, da zona de Teo e Arzúa. Fóra 
diso estes peculiares visitantes non buscaron a preciosa be-· 
leza das nasas rías ou cidades senón a humanidade e vida das 
nasas xentes rurais . Querían compartir a fondo: ideas , xantar. 
vivencias , problemas, desafíos, festa , oración , fe , amistade. 

E de todo pu ido haber encamiñados sabia e xenerosamente 
por Gumersindo Campaña Ferro (de Visantoña, Mesía) que 
preparou con enorme dedicación este encontro axudado por 
Rubén Rivas (Lagoa, Pastoriza) Emilio Prieto (Romariz, Aba
dín) exente do Movemento Rural da bisbarra de Abadín. 

O encontro en Galegas-Frades 

A segunda xornada transcurriu por terras do concello coru
ñés de Frades. Visitaron cooperativas na Pontecarreira, pero o 
prato forte do día foi a convivencia con xóvenes da parroquia 
de Galegas, senda moi ben acollidos por membros da Asocia
ción de Veciños desa parroquia así como palas Relixiosas 
Doroteas que viven alí. 

A noite desta densa xornada foi de reflexión , debate e festa. 
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'Houbo unha ampla mesa redonda onde se compartiu e anali
sou con fondura a realidade rural. Desde a situación sindical 
do campo en Galicia e na bisbarra de Ordes-Mesía por un 
membro de SLG-CCLL, a experiencias cooperativas (como a 
da Asociación galega de criadores de gando Frisón) , ou aso
ciativas tan interesante e valiosa como a da Asociación Veciñal 
de Galegas, pasando pola rica aportación que Carme Men
daña de Santa María de Arzúa) fixo sobre a situación da muller 
rural galega. Por parte portuguesa dúas compañeiras (i Per
doade que se nos estraviaran os nomes!) moi novas. menores 
de 22 anos , regaláronnos con dúas comunicacións preciosas 
sobre a situación da muller traballadora rural no norde de 
Portugal (maiormente das empregadas no textil e das 
campesinas). 

A festa remate do día foi moi leda e fraterna animada por 
cantigas e bailes tanto populares como modernos moi ben 
acompañada por Emilio G. Avión (Cedeira, Redondela) e polos 
coñecidos Mero e Mini , do grupo A Quenlla. 

As Xornadas de Abadín 

En Abadín (Quende, Romariz , Lagoa , Fanoi , e Labrada) o 
encontro consistiu na convivencia durante un día con familias 
participantes no Movemento Rural Cristiano que acolleron ós 
compañeiros portugueses en grupos de a dous. A xente enten
deuse moi ben e case case pódese falar de " flechazo ": se 
había algún medo inicial , a acollidas dos galegas e a esponta
neidade dos portugueses , logo o fixo esquecer. 

Na mesa redonda nocturna participaron ademáis da xente 
das dúas agrupacións cristiás , traballadores portugueses en 
Galicia maiormente do sector da madeira e da construcción 
vindo da zona de Xove e Monforte. A realidade de traballo é 
dura e a integración na sociedade galega ten dificultades: as 
meirandes polos atrancos administrativos. pero tamén . poi a 
falla de acollida e pola situación provisional e de paso dos 
portugueses que desexan (como case tódolos emigrantes) 
voltar á súa terra. 

A festa e cea nocturna animada polos gaiteiros de Muimenta 
foi entrañable. E hai que dicir que a ledicia dos xóvenes portu
gueses e a súa capacidade comunicativa axudou moito a vivir 
un ambiente fraternal que culminaría cunha intensidade espe
cial na Eucaristía que o Domingo compartiron en Labrada. 

Valoración 

Tódolos participantes deron un notable grande a estes catro 
días apretados de convivencia e compartir . Os do Movemento 
Rural Cristián de Galicia ternos moito que aprender da JARC 
portuguesa que nos presentou uns xóvenes de fuste e moi 
maduros na súa postura crítica e constructiva ante a vida e na 
súa vivencia da fe. Os portugueses apreciaron a nasa acollida 
e se empezaron chamándonos " españoles" acabaron com
prendendo a realidade galega. 

Hai aberto un rego amplo para futuros en contras e colabora
cións. Todos nos descubrimos máis próximos. Despois do 
vivido e da gran sintonía que se produciu teremos que pregun
tarnos como o netiño ó abó no debuxo de Castelao xunto á raia 
do Miño: "¿e os do lado de aló son máis estranxeiros ca os do 
sur de España? 

Xosé A. Miguélez 
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Vº Centenario: un descubrimento á brava 

1492 foi o ano en que un logo famoso Cristóbal 

O Colón "descubriu" as Américas. Tal "descubri
mento " foi o comezo dun longo infortunio das 
razas indias autóctonas de todo o continente 

americano. O descubrimento converteuse en conquista, 
apropiación , martes, aniquilación , sometemento, no_s 
carpos e nas almas, nas terras , nas riquezas , nas trad1-
cións cu ltu rais. 

Polo medio de todo iso tentouse impoñe-la cultura e a 
relixión dos prepotentes países cristiáns daquel tempo. 
Foi o comezo dun longo sometemento que aínda hoxe 
padecen a maioría dos países latinoamericanos. Con 
boas excepcións, a presencia dos descubridores foi un 
escarnio. Por iso a moitos lles soa a burla a celebración 
do V Centenario do Oescubrimento cw América, que no 
1992, con moito rebumbio , levará a cabo o goberno 
español. 

Moitos cidadáns ·españo is e americanos mais cons
cientes , denuncian unha celebración que en ningún 
caso parece querer recoñece-los erros graves dun des
cubrimento salvaxe, que o que fixo foi poñer ó descu
berto a capacidade de agresión que acochaba -e 
acocha- o ánimo conquistador da " culta" Europa. 

NOSO PAi 

(Para que o seu nome non sexa blasfemado) 

1 rmáns nosos 
que estades no Primeiro Mundo: 
para que o seu Nome non sexa blasfemado; 
para que veña a nós o seu Reino 
e se faga a Súa Vontade 
non só no ceo 
senón tamén na terra, 
respetade o noso pan de cada día, 
renunciando vós á explotación diaria; 
non vos empeñedes en cobrárno-la débeda que non 

fixemos 
e que vos veñen pagando os nosos nenos, 
os nosos famentos, os nosos mortos; 

Non caiades máis na tentación 
do enriquecemento, do racismo, da guerra; 
nós procuraremos non caer 
na tentación do odio ou da sumisión; 
e librémonos, uns e outros, de calquera mal. 

Soamente así poderemos rezar xuntos 
a oración de familia 
que o irmán Xesús nos ensinou: 
"Noso Pai" , Nosa mai, 
que estás no ceo e estás na terra. 
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Decálogo do V Centenario 

1.- A dependencia a explotación e o menosprezo de 
América Latina é un feito histórico innegable. Esta si
tuación débese a persoas, factores e sistemas que a 
crearon deliberadamente e que se empeñan en mante la 
inxustamente. 

2.- Un ha conmemoración do V CENTENARIO ten que 
comezar por recoñecer que o " descubrimento" foi , so
bre todo , unha INVASION. 

3.- A débeda do Primeiro Mundo co n Amer 1ca Latina 
non ten medida. A única postura política digna é REPA
RAR, DEVOLVER e SATISFACER por tódolos bens rou
bados. Falar de perdoar nós a débeda exte rn a é un 
sarcasmo. 

4.- Se é xusto recoñece-la acción dun cristianismo 
solidario e liberador, hai que chorar tamén o orgullo e a 
cegueira dun cristianismo cómplice e escravizador. 

5.- Hai que crear un berro universal de xustiza e soli 
dariedade que faga imposible a desigualdade e humilla
ción imposta polos países poderosos nos foros 
internacionales. 

6.- América Latina non pide esmolas de solidarie
dade, senón XUSTIZA, e aplicación do Dereito 
Internacional. 

7.- A solidariedade esixe a prioridade do dereito e 
destino universal dos bens, sobre o dereito relativo á 
propiedade privada. 

8.- Se somos persoas decentes, ternos que facer nosa 
a causa dos pobos asoballados e combater coma ver
gonza intolerable o feíto de que uns pobos p9súan e 
disfruten de recursos sobrantes e outros carezan dos 
recursos máis elementais. 

9.- A solidariedade pasa pola reforma necesaria e 
inaprazable do sistema internacional do comercio , do 
sistema monetario e financieiro mundial , do intercam
bio e uso axeitado das tecnoloxías e da revisión da 
estructura das organizacións internacionais. 

1 O.- Maldito sexa todo progreso montado sobre a 
miseria, o dolor e a morte dos pobos irmáns de América 
Latina. 

Comunidade pro-amerindia 

"PEDRO CASALDALIGA" 



PUBLICIDADE 

Plan de saneamento ·gandeiro 

t stá xurd1ndo na nasa terra unha 

nova xeración de gando galego. 

'lJn gando máis torte, máis produc

tivo, máis rendible. 

Para que ésta nova· xeración de 
/r' gando sexa 

unha realida

de, é necesa

rio o estarzo de 

tódolos gan-

deiros gale-

gas. Un estarzo-de saneamento que 

a Xunta de Galicia está apoiando 

por tódolos medios. Colabora có 

Plan de Saneamento Gandeiro da 

Xunta de Gali:ia. 

1 INDEMNIZACIÓNS. POLO SACRIFIC IO 
DE RESES EN CAMPAÑAS 

DE SANEAMENTO GANDEIRO 

E_~c_cabeza 
Vacas de le1te d1; merros 

de 6 anos 85.000 
Vacas de carne de menos 

de 9 anos _____ -· _ 85.000 
Vaca~ de le1te de ma1s 
de 6 anos_ _________ 80.000 
Vacas de carne de mais 
de 9 anos _____ ___ 80.000 
Machos de calque1ra 

~ -- 67 000 id ad e 
Fem1as menores de 
24 meses _____ 67 000 
Ovino de le1te _ ____ 9.000 
Caprino de le1te ____ 11 000 
Ovino e cawino de carne _ 7 000 
Pago por decomiso· 

- 215 pts./Kg. canal vacuno 
- 190 pts.ikg. canal ovino e caprino 

INDEMNIZACIÓNS 
COMPLEMENTARIAS 

Explotacións de ata 7 cabezas · 
- 25.000 pts. por animal de le1te 
- 35.000 pts. por animal . de carne 

Animáis inscritos en Libros Xenealó-
xicos. razas autóctonas e beis de 
traballo ·15.000-pts. por cabeza 

Benefíciate xa deste Plan. Por un 

gando mellar para tí e para Galicia. 

UNTA 
DE GAUCIA <rt1> 

u 
CONSELLERÍA .DE AGRICULTURA, 

GANDERIA E MONTES 

POR UN GANDO MELLOR 
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O CAMPO 

X osé Pérez Vilariño , 
Catedrático de So
cioloxía, publ_icou en 
" La Voz de Galicia" , 

no outono pasado , cando 
aínda continuaba a grandiosa 
temporada de incendios-89, 
unha serie de artigas sobre o 
tema. 

Queremos extraer algunhas 
conclusións sobre aspectos 
relativos ás causas dos incen
dios e a prevención e loita 
contra os mesmos, co maior 
respeto ó Sr. Pérez Vilariño e a 
cantas persoas ou entidades 
poidan sentirse aludidas. 

Razoamentos que alimentan 
sospeitas 

Xa no seu primeiro artigo . 
Pérez Vilariño , entre outras 
causas , escribe : 

- " O sector da madeira 
considérase máis como in 
dustrial que como integrante 
do sector agrícola" . 

- " O crecente consumo de 
productos de alto valor enga
dido derivados da madeira, e a 
alta tecnoloxíá do proceso 
aplicada nos máis importan
tes centros de transforma
ción , atribuíronlle un enorme 
poder ó sector, convertendo a 
madeira nunha materia prima 
de valor estratéxico que só pa
rece superado polo petróleo" . 

- "A Comunidade Econó
mica Europea ten que impor
tar máis da metade da madeira 
que transforma, feíto que, 
xunto co crecente abandono 
de terras cultivadas, está des
pertando un interés notable 
pala producción de madeira". 

. -"As enormes inversións 
das modernas plantas de celu
losa e papel, e a súa volumi
nosa demanda de madei ra, 
abrigan a prestar unha aten
ción prioritaria ó aprovisiona
mento de materia prima" . 

- "Estes novas xigantes, 
que están realizando unha re
conversión latente do sector, 
necesitan como garantía ele
mental da súa supervivencia, 
un certo control do medio ". 
(Suliñamos nós). 

- " Durante os últimos 20 · 
anos arderon en Galicia 
50.000 Has. anuais. En 1989 
foron moitas máis. Esto re
clama o deseño urxente 
dunha política ambiciosa" . 
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As coordenadas do lume (e IV) 
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VOTA 

- " Os montes ofrécenlle 
hoxe a Galicia unha oportuni
dade insospeitada, e o feíto de 
que Galicia, a curto e medio 
prazo, quede excluÍcla das gran
des redes de comunicación e de 
proxectos globais de desenvol
vemento rexional, non nos per
mite desperdiciar esta oportuni
dade" (Suliñamos nós). 

- "Os nasos montes arden 
porque " están a monte" e non 
son rendables. Só deixaran de 
arder cando nos resulten renda
bles a todos " . (Suliñamos nós). 

¿Por qué se queiman os 
montes? 

Sr. Pérez Vilariño: A vista 
dos entrecomiñados ¿Podería 
un preguntarse, e abriga-la 
sospeita seria, de se a queima 
dos montes de Galicia está 
perfectamente programada, 
planeada e orquestrada por 
determinados " altos" intere
ses e maquiavélicos fins fores
tais? . Porque, verá vostede: 
Está fóra de toda dúbida que 
unha alta porcentaxe (80-
90%) dos incendios son inten
cionados. Arredor do 50% dos 
montes ardidos son, mal que 
ben , madeirables ou repoboa
dos con especies forestais 
que son consideradas renda
bles e productivas polos seus 

propietarios. Non se coñece 
ningún propietario que lle 
prenda lume ós seus propios 
montes madei rabies e re po
bo ad os para reconvertelos. 
Cando os queren reconverter 
e facelos máis productivos se
guen invariablemente outros 
vieiras , nunca o do lume. A pe
sar de todo o relativo e ocasio
nal estado de abandono, que 
tamén é certo , resulta fre
cuente ver xente traballando 
no coidado dos montes e tra
tando de prevenilos ou libra
los do lume. E, dende lago, a 
maleza ou mato do monte non· 
provoca incendios, só lles 
sirve de combustible. 

E así xorde a última parte do 
si laxismo: ¿Para quén non 
son rendables eses montes? E 
sobre todo ¿ Quén ten ta con
vertelos en rendables quei
mándoos? 

No seu artigo nº 3 di vostede 
causas como: " Só arde aquilo 
que non se coida, e non se 
coida aquilo que non resulta 
rendable coi dar" . Non esta
mos de acordo. Tamén arde
ron montes concertados pala 
Administración e outros moi
tos montes relativamente coi
dados e considerados renda
bles ou moi rendables polos 
seus propietarios. 

" A intervención no monte 
galega ten que empezar 
afrontando o problema dos in
cendios e as terras máis fáci l
mente disponibles para unha 
acción experimental son 
aquelas que tiveron que ser 
abandonadas porque arderon 
sistemáticamente ". (Suliñamos 
nós) . 

Pero bueno , aínda o máis 
abracadabrante da sú a serie é 
cando no artigo nº 5 presenta 
o estudio das condicións de 
viabilidade de modelos aso
ciativos xeral izables entre os 
pequenos propietarios de 
montes, ' establecendo. nada 
menos que como parámetro 
nº 1, o seguinte : 

- En primeiro lugar é pre
ciso seleccionar áreas de 
monte apropiadas , en especial 
superficies queimadas reitera~ 
das veces ou recentemente ". 
(Suliñamos nós) . 

Como se entende isto . Se o 
parámetro é xeralizable , como 
debe ser, pois os montes gale
gas precisan solucións xerais, 
e non un parche aquí e outro 
acolá, ¿será preciso que eses 
montes se queimen reiterad a
mente para que os seus pro
pietarios adopten as solucións 
axeitadas ¿Non haberá outros 
medios desbotando o do 
lume? Nós coidamos que sí. 

O que cómpre facer no posi 
ble é informar, convencer e 
promover accións positivas ; 
cómpre conseguir que os Ser
vicios de Extensión , dotados 
dos medios necesarios, se 
acheguen ós propietarios, ta
mén ó monte, promovendo e 
conseguindo accións como as 
que propoñemos no noso an
terior artigo de IRIMIA, poten
ciándose e facilitando unha 
silvicultura racional , tendo en 
canta que é moi importante o 
medio ambiente e mailo equi 
librio e harmonía do mesmo , e 
recordando que tamén existe 
a gandeiría, a caza e a fauna e 
a flora en xeral. 

E moi preferible actuar an
tes de que os rr:iontes ardan , e 
para que non ardan . Quere
mos que se desbote o método 
do lume na reconvers ión fo
restal de Galicia. 

Constantino Mariño 

Colectivo A Rella 
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MOCIDADE . 

R emato de chegar do ci
nema, facía moito tempo 
que non pasaba . pala sá, 
hoxe proxectaban''Romero'' 

e fixen unha excepción , o Arcebispo 
ben se merecía o xesto. 

Non vou falar da película, a pesar 
de que ben merecía uns regos pero 
coido que teño a abriga moral de 
afirmar, denantes de entrar de cheo 
no artigo que me vai ocupar, que sen 
as imaxes deste film , endexamáis te
ría saído á luz pública. 

Dende que hai anos un daqueles 
mestres de relixión carca, que ti
vera, nun colexio non menos carca, 
me respostara coa calada a unha 
pregunta sobar da teoloxía da libe
ración , unha estraña curiosidade, 
cecais por iso de que o prohibido 
sempre che atrae máis, escomen
zou-me a interesar este xeito de en
tender a Cristo que en moi pouco se 
asemellaba ó que me ensinaban na 
escala. 

Oecateime, ó entrar en contacto 
cos escritos de Ellacuría, Boff, 
Chao , Araúxo, Regal, Carbal lo e Ca
saldaliga, que Xesús o tillo de Deus 
non é somente o meni·ño pobre de 
Belén, o expulsor dos mercaderes 
do Templo de Xerusalén ou o home 
crucificado pala Páscua·, senón ta
mén os labregos que non cobran o 
leite dende hai meses, os obrei ros 
reconvertidos do sector naval, os 
pequenos comerciantes victimas da 
competencia desleal por parte das 
grandes áreas. Porque Cristo non é 
un ha causa vaga e abstracta,! ESTA 
VIVO vivo nas camadas pop u lares 
da terra, xunto dos explotados e vi
lependiados, loitando pala causa da 
xusticia social. 

Penso que polos meus coñece
mentos teolóxicos non son a persoa 
máis adecuada para explicar ateo
loxia da liberación, pero o que si 
poido e debo facer, como cristián co 
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Recupera-la salvación 

DUA~ CARA~ OA 

meu pobo, é erguer o meu berro , a 
miña voz inconformista en defensa 
dunha fe, auténtica e viva xurdida 
entre o pobo e li beradora para o 
pobo. 

· Chegou a hora da reflexión, da 
pregunta tópica, necesaria e tantas 
veces esquecida pala igrexa oficial 
que. como mozo me formulo ó ver 
que cada día é maior o alonxamento 
dos rapaces da lgrexa, ficando redu
cida a súa presencia a grupos pe
quenísimos, nenas de papa, pijitos 
de Levi's e Caroche, que queiman o 
seu " potencial católico" como eles 
din en vagas manifestacións exter
nas nas que non canta Cristo tendo 
simplemente unha dimensión social 
de cara á galería. Como di miña 
aboa cando alguén pasa de algo é 
porque ese algo non lle interesa, e 
como lle vai interesar ó obreiro pa
rado , ó xove drogadito unha lgrexa 
que ante a inxustiza predica resig
nación, diante da miseria humana 
fala de tranquilidade, esquecendo a 
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mensaxe emancipadora de Xesús . 

O exemplo tan lonxano xeografi
camente e ó mesmo tempo tan preto 
das lgrexas do Salvador, Nicara
gua ... , reserva do Catolicismo se
gundo Roma, amósanos que nin
gunha igrexa estará viva no pobo 
mentres non se comprometa co seu 
pobo pobre pois a vitalidade da 
lgrexa depende do seu grao de com
promiso social. Unha fe reducida ó 
plano espiritual é unha fé marta e 
anque me doe ter que decilo o Vati
cano trátanos de levar por eses 
derrote iros. 

Os tempos que se aveciñan para o 
Cristianismo son dificeis, con todo 
iso non debemos perder a espe
ranza, pois os seguidores de Cristo 
medrámonos diante da adversi
dade. Ante isto cómpre loitar con 
todas as forzas ó naso alcance para 
Recupera-la Salvación , único xeito 
de chegar a Cristo. 

Xosé Ramón Hermida Meilán 



Os nosos lugares 

O Ribeiro 

D esde hai máis de dez sé
cu los vense practicando 
o cu ltivo da vide na bis
barra do Ribeiro . A súa 

sana espallouse polos reinos cris
tiáns de León, Caste la, Navarra e 
desde alí a Francia seguindo se
g uramente os pasos dos peregri
nos do apóstolo . Xa no sécu lo XVI 

Familia 

se podía tomar unha cunea de Ri
beiro en Lima, París , Londres ou 
Santiago de Cuba. O Ribeiro é 
unha bisbarra de difícil delimita
ción . Xa hai 300 anos unha arde 
ministerial establecía as lindes. 
Pero entre os vales fluviais do 
Miño, Avia . Arnoia e as parroquias 
de maior altitude adscr itas á 
mesma denominación existen as 
súas diferencias. 

Algo máis de 3.000 hectáreas e 
unha producción de dous millóns 
de hectolitros dan idea da voca
ción vitivinícola do Ribeiro mais o 
problema de maior envergadura 
sitúase agora na calidade e orixi
nalidade do produc;to . Compre di
cir que un 90% da superficie cu lti·· 
vada está aínda ocupada por ce
pas alleas e que urxe a lenta pero 
sistemática recuperación das ce
pas propias : Lado , Loureiro , 
Treixadura ... 

Os viñas brancas do Ribeiro, 
frescos , con agulla, limpos e equi
librados comezan a gozar dunha 
cobizada posición no mercado, 
sen embargo o futuro amósase 
competitivo no estado e en Eu
ropa. Por elo a volta ás var iedades 
autóctonas , a maior dimensió"n 
das industrias , o control rigoroso 
da calidade e dos procesos de ela
boración e unha axeitada comer
cialización son retos inevitables 
que deben asumir os productores 
da bisbarra . (Revista: R.T.V .G. Nº 
7) . 

Cada zapato ten a súa ocasión 

O calzado, o mesmo ca 
roupa, debe adaptarse a cada 
momento, a fin de cumpli-lo 
seu verdadeiro cometido de 
abeira-lo pé das inclemencias 
do tempo e das irregularida
des do terreo. lsto non quer 
dicir que non sexa bó o feito 
de camiñar descalzos; mesmo 
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para os nenos, a ocasión de 
camiñar sobre dun chan amo
lecido ou sobre de area, axú
dalle na conformación do arco 
dopé. 

Estas son as recomenda
cións que poden ofrecer a ni
vel xeral no tocante ó calzado: 

i\. (~ i\. )11) ll )) l.\ 
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C.OMSARRO 

Ll ~ (' tl9I! ' _,' ) ' ' 

-:-- Para maiores de 16 anos 
- Na praia inmediatamente anterior a Combarro. 
- Moi barata: tan só escotaremo-los gastos. 
- Información: (982) 52 81 43 

OCAS ION 

Días fríos, 

chuviosos ou 

de neve 

Días cálidos 

Para excursións 

ou deportes 

TIPO DE CORTE 

Pechado polo em

peine e de material 

impermeable 

Abertos, de coi ro ou 

tea, que faciliten 

a transpiración 

Preferiblemente 

pechados e de lona 

SUELA 

De goma ou 

plástico 

De coi ro ou 

esparto 

De goma ou 

crepé 



Cinco años de Televisión Galega (l.V.GJ 

o 25 de xu l lo pasado 
cumpríronse 5 anos 
desque entrou en 
funcionamento a 

TVG . Desde o ano 1985 ata o 
pasado 1989 o promedio de 
telespectadores que asisten 
ás emisións da TVG foi en au
mento constante. Os 354.000 
espectadores que diariamente 
seguían a TVG no 1985 fó
ronse convertendo nos 
935.000 en 1989. O avance da 
audiencia da TVG é evidente. 
Tamén podemos dicir que por 
medio da TVG o propio país 
foise facendo algo máis coñe
cido. Frecuentemente vivía
mos a importancia dos proble
mas que nos rodean segundo 
aparecesen ou non na televi
sión do estado. A TVG contri
buíu definitivamente a que 
Galicia poda tamén mirarse a 
sí mesma dun xei to máis pró-

Saúde 

ximo e real , con tódolas súas 
problemáticas sexan da color 
que sexan. 

Cae tamén na balanza de 
méritos da TVG o forte pulo 
que recibiu o idioma galega, 
que pasou de ser unha fala co
loquial , ·de familia , a consti
tuirse nun vehículo axeitado 
para a comunicación ciénti
fica , laboral , cultural.. . do 
mundo moderno. Afortunada
mente estase demostrando 
que esta lingua serve para ou
tras moitas comunicacións, 
ademáis da poética. Podería
mos engad ir que se fixeron na 
TVG reportaxes de calidade, 
debates de actualidade, e 
mesmo programas mo i popu
lares. 

Doutra banda están a, por 
veces, abondosa presencia de 

Mentiras e verdades sobre a doación de sangue 

Se o sangue do doante conti
vese algún xerme patóxeno, se
ría coñecido antes de adminis
trar/le o sangue ó doente. 

VERDADE: O sangué do 
doante sempre é sometido a 
unha serie de probas. Se con
tivese algún elemento nocivo, 
chamaríase ó doante para fa
cerlle un novo exame. 

Doar sangue con regu/aridade 
pode ser beneficioso. 

VERDADE: Os glóbulos ver
mellos renóvanse, estimu
lando a médula dos ósos. Ade
mais, con cada doación fanse 
cont roles médicos para coñe
cer o estado do doante. 

Os que doan a miúdo, tenden 
a engordar. 

MENTIRA: Este suposto non 
ten amáis pequena base. 

As persoas con menos peso 
de 50 quilos, non poden doar. 

VERDADE: As que pesan 
entre 50 e 55 quilos tíranselle 
350 e.e.; de 55 en adiante, ex
tráenselle 450 e.e. 

As doacións de sangue fanse 
longas ,e dolorosas. 

MENTIRA: A doación non 
produce dor, e a súa duración 
normal non pasa dos 15 
minutos. 

Poden doar sangue as per
soas de calqueira idade, se están 
en boas condicións de saúde. 

MENTIRA: Por bó que sexa 
o seu estado de saúde, por lei 
só se lle pode tirar sangue a 
quen cumplise 18 anos, sen 
chegar ós 65. 

Consúmese en España deri
vados do sangue importados, 
por valor semel/ante ó dos pro
ductos petrolíferos que se traen 
do estranxeiro. 

VERDADE: A falta de pran
tas procesadoras de hemode
rivados e de do antes _en canti
dad e dabondo, abrigan a Es
paña a consumir un hachea de 
divisas nestas importacións. 

programas deportivos para fa
cer máis audiencia, a repeti
ción de seríais emit idos neu
tras cadeas de T.V. , a transm i
sión reiterada de espectácu
los discutibles (boxeo) , e o 
menos admisible: o cont rol 
que sobre da TVG queren 

rPasatempo 

sempre exercer as auto rida
des políticas do momento e 
que conleva purgas de profi
sionais do medio e un ha baixa 
na calidade e na plurali dade 
da programación. 
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PorXAN CUBA 

CRUCIGRAMA---------
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HÓRIZONTAIS: 1.-Pesado 
polo coador; 2.-Badocos, pai
láns; 3.-Pronome persoal de 
tercera persoa. Nesta promi
nencia reside o olfato;· 4.
Porfilla, adopta a alguén como 
filio. Ganas de durmir; 5.
lncluso, mesmo. Percibe coa 
vista. Un cento; 6.-Nota musi
cal. Dá cor, colorea. Movlase 
cara a un sitio; 7.-Consoante. 
Xistra, chuvia forte con vento. 
Eugenio D'. . ., escritor catalán 
en lingua catalana a española; 
6.-Edlficio destinado a audi
cións musicais. Non se sabe 
moi ben se é antes istó ou a ga
liña; 9.-Alagadas, inundadas; 
10.-Bois de Francia. 

CRUCIGRAMA 
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VERTICAIS: 1.--Saciado; 
2.-lnstr.umento para arranxa· 
lo cabelo. Doa, cede; 3.
Figuradamente, toma consis
tencia ou solidez unha cousa. 
Como é debido, conveniente
mente; 4.-Do revés, ialdo, 
queixa. Canten as ras; 5.-Do 
revés, nota musical. Linaxe, as
cendencia dunha persoa; 6.
Tratamento de respeto que se 
antepón o nome. Período histó
rico. Conxunción comparativa, 
ó revés; 7.-Certas aves palmí
pedas. Preposición. Composi· 
ción poética de tono elevado; 
6.-Conxunto de persoas que 
cantan en grupo, ó revés. Mflla
ras, masa formada polos ovos 
dalgúns peixe~; 9.--0s que 
tocan os sinos ou campas; 
10.- Demarcacións terrltorials. 
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A FALA E CAMINO . Xosé Cha9 Rego 

Estamos vías de aprender galego 

Hai poucas semanas que as 
miñas amigas Marica e Teriña, 
mestras en Xove, me aprende
ron un ha expresión que din os 
paisanos da súa parroquia de A 
Regueira: vías de, que significa 
camiño de; fermosa expresión 
popular que hoxe utilizo aquí 
para encabeza-la lista daque
les verbos que teñen dobre 
forma de participio, unha regu
lar e outra irregular. Como non 
abonda co espacio de hoxe 
para a lista dos máis emprega
dos, aquí vaj unha primeira re
mesa, como prometín no nú
mero anterior: 

Infinitivo: Acender, bendicir, 
calmar, cansar, coller, comer, 
envolver, enxugar. 

Participio regular: acendido, 
bendicido, calmado , cansado, 
collido , comido , envolvido, 
enxugado. 

Participio irregular: aceso, 
bendito, calmo, canso, co-
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lleito , comesto , envolto, 
enxoito. 

Así , cando Curros Enríquez 
lle dedica un cantar a Resalía 
de Castro con ocasión da súa 
marte, dinos: "A musa dos po
bos / que vin pasar eu / co
mesta dos lobos I comesta se 
veu ... " Comesto é a forma irre
gular que se usa coma adxec
tivo. Curros quere dicirnos, 
cunha metáfora, que Resalía 
foi . comida (participio regular, 
porque é voz pasiva) polos 
seus inimigos antes de que a 
desen comido (regular tamén, 
porque é perífrase) os vermes. 

E máis nada por hoxe: que o 
irimego lector faga, pola súa 
canta, exercicios semel lantes 
polos aquí feitos, e no número 
anterior da ·revista, para se fa
miliarizar co dobre uso do par
ticipio e entrar así, vías da 
aprendizaxe da nosa tala, que é 
camiño. 

: O CANTAR DO IRIMEGO 

Hai uns anos que a Xunta 
tivo a determinación 

de premiar ós bos galegas 
cunha grande distinción. · 

Cavilou que a homenaxe 
pra ese gran galega fiel 

había ser agasallo 
que lembrase ó " irmán Daniel" 

Púxose a Xunta a parir 
un premio que non é palla: 

ca nome de Castelao 
unha fermosa medalla. 

O pobo nunca pensou 
que houbese tanta xente 

tan galeguista que fose 
da medalla mBreeente. 

Por que lle foi concedida 
hoxe aínda non ben sei 

ó adestrador Luís Suárez 
e ó actor Fernando Rey 

Concesións feitas a feixe 
é feito tan ordinario 

que non sabemos se é estampa, 
medalla ou escapulario. 

2 H? ···· 1 
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Non é un idilio, non. 
Non é un carpo a carpo desenfreado. 
Tampouco non é un concurso de aguante facial. 
Adiviñen vostedes, 
adiviñen e gocen pensando 
nas riquezas dos carpos, dos rostros, dos xestos 
en infinitas combinacións inocentes. 

i Lástima que non tódolos rostros humanos 
poidan reflexar gozo e serenidade, 
e haxa quen enturbie con sen razóns 
a chamada feliz do carpo e do espírito! . 




