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UNHA PORTA QUE SE ABRE ...

O TRASNO

1993:
un ano con porta
Xano era unha divindade masculina de Roma. Era
bifronte: unha face miraba para atrás, outra para adiante.
Simbolizaba o comezo e o remate de tódalas cousas. De aí
procede a palabra latina }anua, que significa porta. E o mes
de xaneiro estáballe adicado a ese deus, pois abre e pecha o
ano.
O 31 de decembro remata o ano de Cobi, de Curro, ese
que quixo ser mítico 1992, e principia o ano do Pelegrín.
Cando soen as 12 badaladas, unha tapia debe caer na catedral
compostelana para que pola porta santa entren os peregrinos
que queiran simbolizar que gozan dos bens do Xubileo.
Ninguén vai pensar, entre nosoutros, que por entrar por
unha porta, tras de pagar un prezo espiritual -confesión e
comuñón- vai gaña-la gracia de Deus. Entre outras cousas
porque, nin se merca o que é gratuíto nin a gracia é unha
mercadoría, senón a iniciativa de Deus que sempre convida.
Polo tanto, a porta santa non constitúe un obxecto senón
unha acción imbólica. Os historiadores das relixións falan
d que humano , para pasar do profano ó sagrado, precisam . r ali zar unha ruptura de nivel. Neste caso, a porta ábren a unh n va dim n ión. Un desafío. ¿Cal?
n pcr grino é alguén que se pon en marcha e fai do
camiño unha e cenificación do que é a propia vida: un camiñar. O que importa é o camiño en si. Pero a todo camiño lle
cómpre unha meta. Compostela foina para moitas xeracións
de europeos e estaa sendo para a mesma Galicia. Se Europa
camiñou cara a Galicia, hoxe somos nosoutros os que nos
encamiñamo a Europa.
Pero tal carniño cara afora será falso se non o acompaña
un camiñar interior, pola terra. Galicia anda a facer, vagariño, o percorrido da súa identidade galega. Se os cristiáns de
Galicia -principiando polos pastores- lle abrísemos camiño a
unha Igrexa de verdade galega, rematariamos ese escándalo
de térmo-las portas da galeguidade pechas.
Non parece que haxa venturosos presaxios de que tal
cou a vaia suceder. Aquí estamos afeitos a que cando a Igrexa abre unha porta, a xente entre por ela falando galego e
aia rezando en ca telán. Cómpren peregrinos da galeguidade
cri tiá e re ulta urxente un pórtico que nos traia máis gloria
a p na. E mesmo cabe unha pregunta: ¿non habería que
facer algo?
A vi ta do irimego pode acougar, esperanzada, na portada de te no o número 400. Me mo ó pé da porta santa compo t lana, un neno que no nace, un fillo que se nos dá. Irnos
camiñar ne t ano 1993 coa convicción de que non somos
n quen fai o camiñ enón que, como di o lema da nosa
pr ima Romaxe: Vaino facendo o camiño. Que sexa ano
d gra ia orr p ndida.
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Daniel López Muñoz

¡Viva o Xacobeo ceibe!
Estes conselleiros modelo "paleadora" están embalados. Co asunto do Camiño
Xacobeo queda en coiros a
súa insensibilidade e patentado o seu estilo de asfaltadores
atilanos, esto é, tipo "Atila":
onde eles asfaltan non medra
a herba, xaora.
E un pregúntase polo
sentidiño, polo trasfondo de
todo esto: ¿por que ese afán
urbanizador, mesmo a pesar
de desvirtuar cada vez máis
un camiño (¡ollo, Ca-mi-ño!)
tan entrañable e tradicional?
Por que non está nada claro
que se trate dynha rehabilitación que procure recupera-la
súa personalidade de vía
lenta. Porque, máis ben, parece unha reconversión en vía
rápida de turisteo motorizado,
camping estándar e paradores
de luxo.
Ese afán recorda lixeiramente ó que moveos ccmcursos da televasura: non hai
ningún valor superior, todo
cede diante da audiencia contada en número ou <liante dos
votos que dá cada quilómetro
asfaltado. ¡Oh progreso!.
Porque todo vale para
permanecer no poder. E todo
o que tocan con ese tan
"práctico" obxectivo queda,
dalgunha maneira, desvirtuado. Un día tócanche a gaita e
queda, coitadiña, medio
desencantada, servil e domes-

ticada. Van logo e tócanno-lo
Xacobeo e queda o pobre
f eito un ha propaganda, un
polémico logotipo, unha chapuza no rexistro de marcas,
unha trangallada do sector
servicios.
Resulta así simpática a
figura do no so monseñor, xa
rouco de tanto dicir: "no es
eso, no es eso, queridos hermanos". A fe que ten un
aquel de razón: non queda
nada cómodo por dentro con
ese afán de instrumentalizalo
todo, de converte-lo Xacobeo
na Expo do Noroeste, na
revancha do P.P. ou na contrarevancha do P.S.0.E. santiagués.
Aínda podía dicir roáis o
arcebispo. Dicir, por exemplo, que a Igrexa non quere
compoñeduras co poder, chegaron ben os anos gloriosos.
Porque, vale, agora estes
políticos usan o Xacobeo á
súa maneira, converténdoo en
algo así coma unha gran feira
do turismo abandeirada por
un carnal Julio Iglesias. Pero,
se cadra, pasado mañá acordan nomear Comisario único
da seguinte feira política-relixiosa a un clérigo de confianza, para purgar este carnaval
cunha coresma por decreto.
E, claro, eso tampouco é.
Que o que cómpre é deixar ó
Xacobeo ser Xacobeo, sen
interferencias e en liberdade.
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BOA NOVA

Irimia Peregrina

E

mpeza o ano 1993. Empeza o ano
santo xacobeo. Queremos empezar tamén nesta páxina de Boa
Nova anunciando e presentando a peregrinación que desde a asociación IRIMIA
se proxecta levar a cabo nalgún tempo
<leste ano 1993.

A maneira de facelo
Polo de agora ternos en IRIMIA a
idea de facer unha peregrinación a Santiago; ternos tamén a idea de facer unha
cousa con xeito e proveito, pero pouco
máis. É dicir, a partir <leste momento

¿Por que peregrinar?
En sucesivos números desta revista
iremos afondando nesta idea da peregrinación coma unha práctica humana, relixiosa, crente. En principio e de primeiras,
se desde IRIMIA se lanza a idea dunha
peregrinación a Santiago, faise porque
eremos que é, que pode ser, unha experiencia humana e crente moi fonda, sempre que se faga cunhas determinadas condicións.
Ademais tamén existe unha razón
máis simple: en Galicia estamos vendo
ir e vir peregrinos a Santiago, acollemos
peregrinos, pero poucas veces nos convertemos nós mesmos en peregrinos. Si,
irnos en romaría a tal ou cal santuario,
pero o que é unha peregrinación estensa
e intensa poucas veces a facemos. Simplemente queremos vivir esta experiencia.

estamos á espera de xente que se queira
apuntar á idea, e despois entre todos iremos elaborando en concreto o proxecto
de peregrinación. Teremos que pensar
cousas como: en que datas facela, como
encher cada día de peregrinación, qué
aspectos humanos e espirituais traballaremos durante a peregrinación, como organizar no material eses días de camiño,
etc.

Se queres, apúntate xa

Santiago peregrino nunha escultura medieval,
cando a peregrinación contribuíu a facer Galicia

Pensamos que podería haber tres formas de participar nesta peregrinación de
IRIMIA, todas tres coordinadas. U nha
forma sería a peregrinación completa
desde a fronteira francesa ata Santiago,
de duranción aproximada dun mes. A ese
grupo poderíase xuntar outro desde a
entrada en Galicia por Pedrafita do
Cebreiro. E a eses dous grupos poderíase
xuntar un terceiro que só poida ou q~eira
aproveitar algunha fin de semana para
facer peregrinación.
Se tes intención de participar ne ta
peregrinación de IRIMIA, apúntate xa;
indica a que modalidade de peregrinación
te apuntas. Podes facelo dirixíndote a
IRIMIA, Apdo. 980. Santiago de Compostela.

REMOENDO O EVANXEO
Aninovo e reis
1 DE XANEIRO: SANTA MARÍA NAI DE DEUS
"Que o Señor te bendiga e te acolla,
que faga brillar sobre ti a súa luz
e que che conceda a súa axuda
que se lembre de ti e che conceda a súa paz" (Num 6, 22-27)
"María gardaba todas estas cousas, enxergándoas no seu
corazón" (Le 2, 16-21)

¡Que fermosa maneira de comeza-lo ano!: Cunha antiga e
fermosa bendición de paz e coa compaña de María, a muller que
soubo dicir si e acolle-lo misterio, non buscou racionalizalo, porque sería o mesmo que afogalo.
Bendicir non é outra causa que dicir-ben, mirar con agarimo, protexer e favorecer, salvar. Por iso Deus é o que mellar
pode bendicir.
Tamén falar de María é falar de protección e esperanza. A
maternidade é a acollida da vida por excelencia. María, acollendo
a vida de Deus, deunos a Deus mesmo.

6 DE XANEIRO: EPIFANIA
"¡Érguete e re lampa, Xerusalén, que chegou a túa luz!... As
tebras cobren a terra, ensombrecendo ós xentís: Mais lavé alborea sobre ti ... Os xentín van camiñar na túa luz". (Is 60, 1-6)
A pesar de tantas luces artificiais, de tanta ciencia, tecnoloxía
e "progreso" social e político, a
pesar de tantas estrelas deslumbrantes , vivimos envolto s en
tebras espesas, a cegueira é enfermidade común na nasa sociedade.
Pero volve brilla-la luz que mobilizou ós Magos, a luz do Señor.
¿Onde atoparemos esa luz? Só buscando a verdade do presebe,
a1í tiveron que ir eles tamén, aínda que algo desconcertados, pero
presistentes na súa busca e sen medo a desinstalarse e deixarse
sorprender.
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O ANO INTERNACIONAL
DOS
DEREITOS
DOS
INDÍXENAS fainos lembra-la
desfeita que os chamados occidentais fixemos con estes pobos, por
exemplo en USA, onde aínda viven
case dous millóns de indios repartidos entre duascentas noventa e seis
reservas, a máis numerosa é a de
Oklahoma con 252.420 cherokes,
kiowas, cheyennes, osages ...

ALGO ESTA A MOVERSE EN USA coa chegada de Clinton, aínda
u
rn dida c nómica que vai tomar son domáis conservador, hai
unha 1 r s ncia mái notoria das minorías, tanto no Goberno coma nas
ár aras; ·f n
n do entrará o primeiro indio despois de sesenta
n Nighth r e, a primeira muller negra, -seis en vez de dúas
deixarán e coita-la voz femenina na cámara alta-.... Mentres
tanto a drogas, a pena de morte, o divorcio converten. a USA en país
punteiro en problemas ociais. Máis de vintecatro millóns teñen que
pedir mola para vivir e só en Nova Jorque sesenta e cinco mil cidadán viven na rúa, sen teito.

NON SÓ KIO ESCAPA
DE ESPAÑA, tamén o
fan outras multinacionais,
e mesmo deixan de vir
outras novas: a inversión
estranxeira no que vai de
ano está a diminuír. Unha
política económica que só
sabe dar paos de cego
creou unha grande desconfianza nos inversores.
Mentres tanto o paro, o
déficit público, a inflación ... , seguen a medrar.
ÁFRICA SEGUE A SER
A GRAN ESQUECIDA, e
menties tanto setecentos
millóns de africanos seguen
a petar á porta, a poucos
quilómetros de aquí, e nós
pechámo-los oídos ... Aguerra civil de Liberia, e dictadura de Marrocos, cebándose sobre de todo contra o
Polisario, os brancas de
Suráfrica, que negan a integración dos cidadáns
negros, a persecución a
morte dos negros do Sudán
que non abrazan o Islam, Ruanda con trescentos cincuenta mil desprazados morrendo de fame, inestabilidade en Angola, Chad, Zaire, Guinea Ecuatorial, etc., etc.

AGASALLA IRIMIA
¿Aínda non sabes qué regalar neste Nadal? Dá o golpe. Márcate un tantazo orixinal.
¡Déixate de perfumes! ¡Con IRIMIA non o abandonará o desodorante!

<
-w
-

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980- Santiago.
Quero subscribirme a IRIMIA (Suscrición por un ano) (1 ):
Ordinaria: 2.000 pts. O
Real: 3.000 pts. O
De apoio: 5.000 pts. O
Nome .................................................................................................................... .... ...... ............. ... ...................... .
Rúa ou parroquia ...................................................................................................................................................
Cidade ou concello ......................................................... ..... ................ .... ............................................................. .
BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago)
Banco ou Caixa de aforros ....................................................................................................................................
Domicilio da Sucursal ............................................................................................................................................
Vil a ou Cidade... .. ........... ....... .. .... ... ... ... .... ... .... ...... ........ ... ... ...... ... ... ..... .... ... Provincia .......................................... .
Titular da cta./libreta ..............................................................................................................................................
Nª cta. ou libreta .......................................................................................... .......... ............. ...... ............................. .
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
o seu cobro por IRIMIA.
En .................. :....... a ........................ de ..................... de 199 ...............
Atentamente
(1) Sinalar cun X

RUSIA, que celebra por primeira vez, dende hai setenta e
cinco anos, este Nadal con celebracións relixiosas, mesmo no
Kremlim, despois de que o gobemo devolvese á Igrexa ortodoxa as catedrais-fortalezas, está a pasar por un momento duro,
en política coa desconfianza entre Yeltsin e o poder lexislativo, e no económico-social con máis miseria: arredor do Kremlim hai máis de douscentos mil moscovitas sen teito e con
fame. O consumismo quere apoderarse da alma dos rusos,
aínda que agora non é doado: no mundo rural só o vintaeoito
por cento teñen coche, o tres un vídeo e o O, 1% ordenador.
O PROTAGONISMO
" DOS MILITARES EN
AMÉRICA
LATINA
é
cada vez máis
forte mentres as
democracias
están a dimitir
das súas abrigas: os militares de Perú
apoiaron o golpe de Fujimori, os niveis intermedios de parte
do Exército de Venezuela deron varios golpes, Pinochet segue
a vixiar dende o cumio á sociedade chilena, a corrupción da
camarilla do ex-presidente do Brasil fixo teme-la intervención
dos militares, o exército e os paramilitares seguen a reprimir
en países coma Guatemala e teñen unha grande forza no Salvador. O corenta e cinco por cento dos suramericanos viven na
miseria, que medra nun catro por cento cada ano. Cento oitenta
e tres millóns viven por debaixo dos mínimos de pobreza.
A INTERVENCION HUMANITARIA EN
SOMALIA polas
tropas USA está
creando problemas, e non só de
conciencia ...
Trescento s mil
morto s de fame
somalís e unha
guerra entre clans que prexudica a axuda foron a razón, máis
non podemos esquece-la situación estratéxica de Somalia:
fronte ó Golfo Pérsico, na entrada do Mar Vermello ... ¿Por que
non houbo intervención en Bosnia, Liberia, etc.?

A INDIA, en menor
media Pakistán e Bangladesh, seguen a vivir
conflictos relixiosos
con moitos mortos. Na
India, segundo Estado
con máis musulmáns
(cen millóns), aínda
que o setenta por cento
practica a relixión
hindú ... , o gobemo está
asediado por estas liortas . Camboia é un dos
países máis pobres do
mundo e trata de pacificarse despois de trece anos de guerra civil e con todo o seu
territorio pragado de minas a piques de estoupar, é un do s
escenarios onde neste momento actúan os cascos azuis da
ONU. China intenta abrirse a unha economía de mercado,
mais segue pechada detrás da muralla.

1993 é un ano de eleccións: Galicia, España, Francia .. . Agora
irnos toma-lo pulso á situación mundial neste comezo de ano.
No vindeiro número aterraremos en Galicia, no que a situación tamén é de crise e na que urxe coma no resto do mundo
un esforzo de solidariedade entre todos.

D

HUNGR{A

O ÚLTIMO ESTADO EN FORMARSE: Eslovaquia escomenzará a existir xusto co novo ano, despois de separarse de
Checoslovaquia que queda constituída por Moravia e Bohemia. Tres anos despois da caída das antigas repúblicas populares, a pobreza é máis forte para aqueles catrocentos millón de
habitantes da Europa do Leste que tenden a man a estoutra
Europa, o mesmo que algunhas repúblicas ex-soviéticas. A
situación é grave. A guerra civil en Bosnia, o risco de vinte
centrais nucleares, os desprazados, etc.
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27891 CERVO ( Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04

~~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléf. : 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs. : 981 - 58 19 05 / 58 18 88
4t.

...

~

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf. : 93 - 215 01 79

~~ Zurbano, 46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 410 48 30

~

Habana, 20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28
Fax 988 - 249856

_,~

.....~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
981 - 35 37 16
Fax:

4 ..
~""

Pza . Sto . Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf .: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 49 13

~

Dr . Cadaval, 24
36202 VIGO
Te lf 986 - 220050
Fax . 986 - 220474

~t:
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¿Que causa está ben, que causa está mal?.
Unha persoa de conviccións relixiosas ou cunha
moral humanista sabe contestar a cada caso sen
moita dúbida, e houbo un tempo no que o conxunto da nosa sociedade tiña esas conviccións relixiosas. Pero a alianza da Igrexa Católica co franquismo e a desaparición <leste provocou que caese
aceleradamente no descrédito unha moral social
que estaba moi identificada coa moral oficial católica. De maneira que o que digan hoxe os señores
bispos sobre calquera cousa é recibido con receo
por sectores amplos, e os máis activos, da sociedade.
Sen embargo moitos percibimos que a nosa
sociedade está moi precisada dunha moral aceptada polo conxunto da sociedade. Desde a morte
de Franco para aquí arrombamos coa vella moral,
pero non fomos quen a crear outra nova. De
maneira que os rapaces e rapazas estanse a criar
nunha cultura na que os .maiores perderon prestixio e autoridade, na que é exaltada a xuventude
como fonte de lexitimidade cultural ("O VELLO
É MALO, O NOVO É BO") e á súa vez esta
xuventude está formada polos medios de comunicación. Pero os medios de comunicación non
teñen moral. Ou si, a moral do consumo egoísta e
incesante.
¿Quen lle explica á mocidade por que hai que
preocuparse dun necesitado? ¿"El precio justo",
"S ensac10n
. ,, de v1.Vlf
. " , "1 , 2 , 3" , .....?

INFORMACIÓN

Galego en Estremadura
i uns meses, na TVGa, Antón Reixa entrevistaba no seu lembrado programa "Sitio distinto" a un home de mediana idade procedente de Valverde del Fresno, unha vila de Estremadura lindeira
con terras portuguesas. Aquel estremeño de pura cepa, do que non acordo
o nome, entendía peifectamente ó entrevistador e respondía ás preguntas
deste nunha Jala que se asemellaba moito á nasa. Calquera de nós aseguraría que aquel home de terras tan lonxanas e tan distintas ás nasas se
estaba a expresar no naso mesmo idioma. ¿Como era iso posible?

H

Valverde, As Ellas e Trevello

Son tres os concellos que falan en
Estremadura unha variante do galego:
Valverde do Fresno, As Ellas e San Martín de Trevello. O territorio lingüístico
debeu de ser máis extenso anos atrás,
pois os deste Val de Xalma seguen conservando a toponimia "galeguizada" dalgunhas poboacións máis ó sur. Deste
xeito, a vila oficialmente denominada
"Cilleros" é para eles Celeiros, "Hoyos"
é Foios, "Villamiel" é Vilamel e a "Perales del Puerto" chámana Perais do Porto.

"non entendan"). Tamén se usa publicamente o idioma local na sinalización dalgunhas rúas ("Ronda da Muralla", "Calli
d' as Migreiras") ou na rotulación dalgúns
establecementos públicos (coma o cafébar "Os Arcus" ou a discoteca "Penafrol"). Neste seu idioma usan a cotío e do
que manifestan sentirse orgullosos (niso
non se semellan tanto a moitos galegos
dramaticamente avergonzados ... ) tamén
redactan carteis de festas, representan
obras de teatro e teñen unha serie de
publicación locais, relativas á súa tradición e hisotira.

Algunhas características da súa fala

Un idioma que pertence ó vello tronco medieval galego-portugués, pero que
evolucionou ó longo dos séculos máis
ben na dirección galega ca na portuguesa.
Aínda que teñen variantes propias coma por exemplo, o posesivo, que é
mei, tei, sei, (e non meu, teu, seu)-, por
alí tamén se di muller, serra, sesta, silva,
festa ou mesmo be iza (unha palabra que
no galego caeu en desuso), eles tamén
din unha, unhos, fan o plural de "Pantolón" nas variantes pantalóns/pantalós, e
o plural en -is dos rematados en -l no singular (sil vais, tempo rais, etc., etc.)
O uso deste idioma local está bastante xeneralizado entre os habitantes destes
tres concellos, e pode servir coma mostra
-agora que en Galicia se iniciou unha
campaña para galeguiza-las romarías
populares- que un gran cartel luminoso
coa lenda "BOAS FESTAS" reciba a
tódolos visitantes á entrada de V al verde
(visitantes que, loxicamente, son os
outros estremeños do entorno, castelángalantes; parece que non sofren o medo
escénico de moitos faleguiños de por
aquí, sempre temerosos de que os de fóra

¿E isto como foi?

En resumo, unha illa de fala galega
na zona central da Península, outros dos
territorios exteriores ós límites políticos

de Galicia (coma os da parte occidental
de Asturias, León e Zamora, aínda que
estes son lindeiros coa nosa Terra). Ante
isto, cabe preguntar a que sería debido a
existencia dunha fala tan semellante á
nosa a tantos quilómetros de distancia.
As hipóteses son múltiples, pero ningunha delas definitiva, e aquí vai ser onde
se recabe a necesaria investigación dos
historiadores. En principio, cabería pensar que este galego falado no Noroeste.
de Estremadura é un resto do galega
medieval que seguiu evolucionando pola
súa conta (lémbrese que o Reino de
Galicia chegara ó sur de Coímbra, e que,
trala formación do Reino de Portugal no
século XII, o galego e o portugués
medievais seguiron sendo unha mesma
lingua, que hoxe denominamos galegoportugués). A fala do Val de Xalma
seguramente é filla directa dese galegoportugués medieval, coa particularidade
de que a súa evolución se produciu con
independencia da ponla portuguesa oficial, tirando máis ben ó xeito da ponla
galega.
Xosé Mª Lema Suárez

L~s~

R111A-7

IRIMIA, CATROCENT
REVISTA POBRE,

REPORTAXE

1

ano Xacobeo'93 IRIMIA chega ó número 400, número mazs
que salientable en calquera publicación, pero moito máis inuual no caso dunha publicación galega e en galega. Sen falsa
modestia, podemos dicir que só os compañeiros de A Nosa Terra nos
acompañan en tal fazaña. Coma eles, IRIMIA non foi adiante "pala
razón da forza" ... dos cartas ou do apoio institucional, senón ''pala
forza da razón" e a xenerosidade de moita xente que apostou por un
proxecto e que non lle importou gastar nel parte dos. seus anos, en
tempo, en cartas, en prestixio; xente que escribiu ne la e que a foi elaborando día a día, pero tamén xente que a repartiu, que a espallou, ou
simplemente que a mantivo en pé co seu apoio. Ámbalas dúas non son
xornalismo de ''flor dun día", son máis de dez anos de periodicidade e
iso non se fai só con boas intencións. Precísase un proxecto claro, que
ilusione a un grupo de xente que saiba o que que re facer e como facelo,
e que consiga tamén chegar a un grupo máis amplo disposto a acollelo
e apoialo.

O

SEMANARIO OE CRENTES GALEGOS

N.0 O - Septembro 1981

- BU.E. . . . A VER. ~E l~TO

'É '?R~

tvr5s.

Unhas verbas escritas hai anos

iám l xa n nº 300 (8 de
ulubr d 1988): "Detrá de trescennúmero de calquera publicación
u ten que haber moitos cartos, ou ten
que haber fe de entrega. Conte o lector que en IRIMIA non hai cartos nin
nunca houbo .... Debe ser logo cousa
de fe, que o é: en Galicia e na súa
cultura, en Xesucristo e na súa lgrexa, nos pobres e nos pobos oprimidos e na súa liberación". Desde o
comezo eramos moi conscientes de
que tal empresa non podía ir adiante
só por obra de catro entusiastas -¡cantos bos proxectos fracasaron por contar só con iso !-: "afianzouse -diciamos
tamén no editorial daquel númeroporque foi ben acollida e apoiada por
e a comunidade ou comunidades (ás
veces invi ible , pero reai ) dos crente en Xe ú , ou en Galicia ou nos
pobre '.
Remato a cita daquel memorable
editorial con palabra que definían o
que ignificou para o que a faciamos
daqu la: ' Para nó foi acrificio e
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regalo, cruz e resurrección, por iso
xente, etc., ete., sen medios nin nada:
estamos certos de poder facer nosa a
é unha auténtica marabilla".
cantiga: Sementar sementarei, logui"Sen miga de modestia", maníño de clarear, en tanto
no pobo medre, un
neniño, un vello e un
cantar".
Aquel número
REVISTA QU INCENAL DE CRENTES GALEGOS
ANO VII I
300 traía tamén unhas
verbas ben bonitas
sobre a revista nunha
GALICIA É HÁl.9 ~e.JA
Cot-.1 IRIMIA ~VE' S€JJ 'El.A.
entrevista ó gran
Sementar
rRIHIA, \/élJTO :z>'E VIDA
,
dl\JE -fWJVf;Q.é A N?>SA ~;'.\.
t:::;;; trásclarode 300
que deescritor galego Paco
númepubliros de ca/quera
cación ou ten que haber moitos cartas ou
Martín: "IRIMIA é
ten que haber le e entrega. Conteo lector
que en IRIMIA non hai carios nin nunca
houbo; ninguén cobra aqul un peso nin
algo que me vén
para gasolina. Debe ser /ogo cousa de le,
que o ié, en Galicia e na súa cultura, en
Xesucristo e na súa lgrexa, nos pobres e
asombrando dende hai
nos pobos oprimidos e na súa liberación.
Recoñecemos, case ami/agrados nesta
moitísimo tempo. É
ollada atrás, que paixón e xenerosidade
houbo moita e /amén moita colaboración.
Que ninguén pense que esta pequena
desas causas que só
empresa loi únicamente cousa dun pequeno grupo: alianzouse porque lol ben
acollida e apoiada por esa comunidade ou
suceden neste país,
comunidades (ás veces invisibles pero
reais) dos crentes en Xesús, ou en Gallcia
ou nos pobres. Abonda botar unha ol/ada
quere dicir que a
á lista -por desgracia alnda incompletados colaboradores que tivo IRIMIA estes
sete anos, para comprender o que dicicapacidade destes
mos. E haberia que amplia/a con moitos
outros nomes dos que colaboraron sen
escribir pero con servicios ás veces moito
tolos magníficos non
máis meritorios e sacrificados. A todos
daríamos/les as gracias máis elusivas senon erásemos que para monos serla case
se atopa en moitos
olensivo pois sinten IRIMIA como cousa
propia e seria tanto como darnos gracias a
outros sitios. Hai que
nósmesmos.
Po/a nosa parte, sentlmonos moi pagos
polo
a/ento que tanta xente nos transmitiu
•
A
sociedade
de
Consumo
facer unha revista
e polas fondas amistades con que nos
regalou IRIMIA. Para nós loi sacrificio e
• Entrevista a Paco Martín
regalo, cruz e resurreción, por iso dunha
coma esta, hai que
maneira ou doutra estamos cerios de po• As publicacións periódicas de lgrexa en
der facer nosa a cantiga xa popular: "sementar sementarei, loguiño de clarear en
facela coa periodiciGalicia
tanto no pobo medre, un neniilo, un vello
e un cantar".
A
capacitación
agraria
en
Galicia.
•
dade coa que se fai,
hai que levarlla á Portada do n9 300

OSNÚMEROSDUNHA
PERO HONRADA

¡l

festabamos tamén naquel número,
que non só toda Galicia era a nosa
casa -dende Ribadeo a Tui e dende o
cabo Ortega! ata a serra da Queixa-,
senón que mesmo en medio mundo
recibían a nosa revista. Co mapa
diante constatabamos que chegabamos desde Euzkadi a Cartaxena,
desde Cataluña a Zamora; pero tamén
de Alemaña a Italia, pasando por
Francia e Suíza; e aínda cruzabámolo
Atlántico para chegar moito antes da
Expo'92 a Arxentina e ó Brasil, a
Cuba e Puerto Rico, a Nicaragua e
República Dominicana, e ata o
mesmo país do tío Sam, o USA de
Bush.
A situación económica da revista
-eses cartos, que non dan a felicidade,
pero ax udan a facer cousas-, aconselloulle á nova mesa de redacción non
acomete-la aventura dun número
especial con ocasión do decenario -o
ano pasado- ou des te número 400. É
mágoa, pois podíase facer un traballo
moi interesante coa colaboración
xenerosa de tantas e tan boas plumas
amigas coas que poderiamos contar;
pero, eses cartos puxeron tamén á
IRIMIA branquiazul -coma a bandeira- de negro e gris nos últimos números. "Poderoso cabaleiro é Don
Diñeiro", mal que nos pese ás veces.
U nha historia de case
quince anos

Aínda que IRIMIA leva pouco
máis de dez anos saíndo á rúa, a súa
historia ten bastantes máis anos,
como recordaba eu do número 306
con ocasión do décimo aniversario da
Asociación Irimia. Dede un Cruceiro no ano 1978, ata a saída no nº O en
Setembro de 1981, pasaron tres anos
de xuntanzas, proxectos e debates,

nos que os primeiros
artigos agardaron arelan tes por ve-la luz:
Aquela "Peneira", que
a modo de editorial . REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS ANO IX
Nº 306, 1 ó 15 Xaneiro 1989 - 50 pts.
quería cribar algunha 6NENOS OU APRENDICES?
noticia salientable, o
Carta de Baltasar
primeiro "Cantar do
irimego", e tamén seccións desaparecidas
coma "Terra e xente"
(que primeiro ia ser "O
lubre", de raíces máis
célticas), ou que non
chegaron nunca a
facerse realidade coma
"Vagalume". Eran 8
sinxelas páxinas.
A primeira tornada Í-:-Especial Asociación lrimla
de xente que se encar• Agrupación de venta en
común de leite, en Oirán
gou da revista eramos,
• Noticias sobre Armenia
Pepe Chao, Xosé A:
•Cando soa a gaita.avivase a
alma e medra o espirito
Miguélez, Manolo
galego
•¿Celulosas
en Galicia?
Regal, Alfonso Blanco
_ [)~tos para ~~~r___ _
_
- ·- ---- -------Torrado, Xosé M. Carhallo, Lois Ferradás, Portada donº 306
Alexandre Pumariño e
MIA quedou garantida de novo para
o que isto escribe; aínda que tamén
outro feixe de primaveras máis. IRIcómpre citar particularmente a
MIA é necesaria; desde a súa evidenRamón Díaz Raña, pola capital
te modestia material, cos seus erros e
importancia que tivo no seu naceacertos, cómpre dicir, sen embargo,
mento e que logo se incorporou á súa
elaboración. Aquel pequeno grupo
que a Igrexa galega e Galicia non
inicial ampliouse de contado cunha
serían o mesmo sen IRIMIA que con
segunda xeración, na que entraron
ela. ¿Pecabamos de inmodestia cando
nomes tan coñecidos da revista coma
nunha portada da revista poñiamos en
Daniel L. Muñoz, Xosé Lois Vilar e
boca de Rosalía estes versos: "Galicia
Marta Sopeña. E pouco a pouco un
é mais Galicia con IRIMIA que sen
numeroso grupo de colaboradores,
ela. IRIMIA vento de vida que avivaeventuais ou máis asiduos (no númece a nosa Terra"? O lector obxectivo
ro 300 pode verse unha lista bastante
deberá olla-las súas máis de 3.000
completa deles).
páxinas para facer un xuízo acertado.
No ano 91, ó cumprirse o dez do
O xuízo dos lectores habituais xa o
seu nacemento, outra xente colleu o
coñecemos. Graciñas.
relevo, algunha esperanzadoramente
moi moza, e a continuidade de IRIVictorino Pérez Prieto
•

1

l
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MAREIRA

Severino Gestoso

¡CANTO OURO DESPERDICIADO!
Circulaba pola autoestrada Celeste (xa que só esa cor combinada coa
branca, asomaba en multiples e variadas formas, dos miles de vehículos
que nas primeiras horas da tarde do domingo día 6 nos dirixiamos
dende Vigo a Pontevedra) cando ó cruza-la ponte de Rande, instintivamente fixeime -coma un rito que se repite cada vez que paso por esa
obra de enxeñería- máis aló das illas Cíes, e tamén unha vez máis, lembrei as riquezas que, dunha ou outra maneira, sempre nos trae o inmenso Océano, e que case que nunca, sabemos aproveitar neste País do
Noroeste.
OURO-OURO

E atopándome en Rande é abrigado
comezar por aquela frota de Indias que o
22 de etembro de 1. 702 e ó mando do
almirante Velasco de Tejada, arribaba,
protexida por unha escuadra francesa, á
Baía de Vigo tratando de burlará armada
anglo-h lande a que a estaba esperando
ás p rtas d ádiz.
u

m sma d s gu int me , pertence en gran
part
ne ul s da hi toria. ¿Canto
arr s d b i lograron cargarse antes da
batalla, un pou ' , cincocento ou dous
mil? ¿ taban aínda a bordo tódalas
riqueza tran portada cando o fatídico 22
de outubro o barco de Sir Jorge Rooks e
o Duque de Ormond enfilaron o fondo da
Ría? ¿Foron este tesauros ó fondo do
lamacento e treito cando o resultado do
combate do día 23 e 24 xa non deixaba
dúbida de quen era o vencedor?
Sexa ou non certo que a finais de
novembro a apreciada carga atravesaba o
meridiano de Villafranca del Bierzo
camiño do Alcazar de Segovia (onde
parece er que chegou moi pouca), o que
re ulta evidente é que en Galicia non se
perdeu en cantidade apreciable, xa que
oamente oito anos de pois -en 1710- o
Arcebi po Monroi laiábase nunha pastoral: 'Tra pá ame o corazón ver un pobo
que xeme pola falta de pan".
OURO-PRATEADO
Dou cento cincuenta e nove anos
de poi , a me ma Ría ería te temuña
d utra gran aventura -ne te ca o pe queira- en parangón por esta coordenada
d Fi t rra. A í o de etembro de
1. 9 '''' o arra tr iro conxelador "Lemo "
zarpaba p ra a úa primeira iaxe en
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busca de pescado, á plataforma Arxentina, e ó mes seguinte era o "Andrade" o
que deixando Cabo Silleiro pola banda de
babor, aproaba co mesmo fin cara ós
caladoiros do Sur de Africa. A xeira do
peixe conxelado escomenzaba.
Por máis de dúas décadas, milleiros
de toneladas de prateados peixes descargáronse en todo o litoral do Estado, cunha
preponderancia total e case que absoluta
dos homes dos barcos galegas. Pero un
día, a pesar de que outro novo caladoiro,
as Malvinas, axudou a palia-la sobrepesca
do banco africano, todo se veu abaixo. E
cos barcos amarrados enferruxándose,
non só chegou o pesimismo ós pescadores, senón tamén a moitísimos empregos

de terra relacionados dalgunha maneira
coa pesca; non se debe esquecer que a
FAO cifra entre 4 e 7 empregos terrestres
-só directos- que se destrúen pola perda
de cada un embarcado. E son 183 embarcacións, cunha media de 35 tripulantes
cada unha.
A proporción do desastre é tan grande, que se o capital inicial da primeira
empresa que se formou para esta actividade foi de seis millóns de pesetas -en
1.960-, ampliables o mesmo ano acorenta, hoxe fálase de que se precisan 30.000
millóns para salvar esta frota, que ¡ollo !
non significará manter tódolos postas de
traballo, pois haberá desguaces, empresas
conxuntas con cambio de bandeira, etc.
De novo o ouro, nesta ocasión ouroprateado volve fuxir das mans ... e o malo é
que en tantos anos de abundancia, non se
soubo deseñar cos beneficios outro futuro
máis esperanzador, ante unha morte -como
xa se dixo no seu día- anunciado.
O URO-NEGRO

E este fatídico 3 de Decembro, o
"Aegean Sea" empeñouse en traernos ó
recordo a pantasma do "Urquiola". Os
dous foran construídos o mesmo ano
Segue na páxina 11 ®"

CONTOS, PARÁBOLAS E HISTORIAS

A cargo de Xosé Antón Migué/ez Díaz

Pensar nos demais
iaxaba só no
coche un día de
chuvia e néboa e
coversaba consigo mesmo.
"¡V aia susto que papei
con ese Ford! Se non
chego a ter bos freos,
cómoo. É incrible como a
xente non pensa máis ca
en si mesma. Hai que ter
cachaza para circular nun
día así e andar coas luces
apagadas ...
Aínda son as nove:
vou ben de tempo. A
estrada de Santiago agora
está moi amañada. Ben se
nota que ten que circular o
Fraga por ela ...
Xa é o segundo coche
que me dá luces. Debe
andar tráfico por cerca.
Menos mal que levo o
cinto de seguridade
posto .. .
¡Outro animal que vai
sen luces!
... antes sempre tarrecía poñe-lo cinto, molestábame andar
cinchado, pero a todo se afai un, sobre
todo se mancan cunha multa ...
¿Quen sería ese coche que me pitou?
Parecía o da Teresa pero non é do caso
que ande a estas horas por aquí. ..

V

~Ven

da páxina 10

-1.973-, aínda que en lugares tan distintos
como Sestao e Hiroshima; tiñan unha
eslora tamen aproximada sobre os 260
metros e se ben os accidentes se produciron en diferentes canles de entrada, ningún dos dous levaba naquel momento
práctico a bordo (o "Urquiola" si o levaba cando tocou por segunda vez fondo de
maneira definitiva, despois de recibir
unha orde de terra, que en moitos medios
se considerou polo menos desafortunada), pero esta circunstancia habería que
estudiala de forma diferente para cada
barco.
Moito se está a falar deste lamentable
suceso, pero a triste a terrible realidade, é

... Outro que me fai luces ...
Queixámonos dos de tráfico pero se
non fose por eles esto sería a sel va.
Comeriámonos uns ós outros. Douche as
gracias por avisarme, amigo, pero eu a ti
non te avisaba: e non por mal, é que

que o cru -auténtico ouro para esta civilización que se chama avanzada- deixa de
novo a súa tarxeta negra de marte e desolación nas areas e rochas das nasas costas.
Entre as mil reflexións a que dan lugar
estes sinistros, quero sinalar dúas , que
parecen abrigadas sobre o traballo no mar.
A primeira respecto á tripulación do buque
grego, xa que parece ser que foron avisados para face-la manobra ás dúas da mañá,
e isto no mar é moi normal: nos barcos
estas e de garda as vintecatro horas do día ...
xa na antigüidade se clasificaban os homes
vivos, mortos e os que navegaban.
A segunda ten forzosamente coma
protagonistas os pescadores e mariscadores da zona, eles atópanse con catástrofe,

ternos que levar multas para aprendermos.
O medo garda a viña.
Xa que somos tan
duros de moleira para
pensar nos demais a
ver se as multas nos
aprenden ...
Velaí outro xíbaro que circulaba sen
luces de posición nun
día coma hoxe máis
fosco cá noite. Non
me estraña que haxa
accidentes: é que non
pensamos
nos
demais.
-Bos días.
-Bos ...
-Circula vo tede sen luces.
-¿ Quen, eu?
Imposible, se preci amente viña reparando
nos que ..
- Pode comprobalo vostede mesmo.
-Tivo que ser ó
parar para repostar gasoil en Vilalba ...
Asegúrolle "guardia" que cando saín da
casa puxen as luces ...
-Síntoo, pero teño que poñerlle
unha multa: axudaralle a pensar nos
outros.

no medio desta sociedade que se di do
benestar, sen recibir beneficio <leste tráfico de buques cisternas, sendo suxeitos de
tódolos seus riscos. Agora só lles queda
apretar nas mans as negras areas e mirar
ó ceo .. .
Queda para rematar o capitán Stavridio; algo faría para que "pasase o que
pasou" e diso terá que responder, mais
que "o fume non cegue os nosos ollas" e,
como escribe o xomalista González Méndez hoxe 6 de decembro de 1. 992 en LA
VOZ , non bu squemos "unha cabeza
grega de turco". A razón e a historia
apréndennos que iso non é posible.
Severino Gestoso
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AXUDAS AS
EXPLOTACIÓ NS
AGRARIAS

Mantense a vixencia da Orde de 21-3-91 que regula un sistema de axudas ás explotacións agrarias para axiliza-la percepción das subvencións
derivadas do Real Decreto 808/1987.

Prazo: As solicitudes poden presentarse ata o 30-11-92

Diario Oficial de Galicia, 19-2-92
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CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES

BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 28)

Cas de Potifar (Xén 39)
1

0s ismaelitas levaron a Xosé para Exipto e vendéronllo ó exipcio Potifar, alto funcionario do faraón,
xefe da súa garda. 20 Señor favorecen a Xosé e deulle boa sorte en todo o que facía na casa do amo
exipcio. 30 seu amo decatouse de que o Señor estaba con el, facendo prosperar todo nas súas mans;
4
colleulle afecto a Xosé e gardouno ó seu servico.
Encargoulle o goberno da casa e encomendoulle
toda a facenda. ( 1)
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Estamos na casa de Potifar, dispenando, sen
que este nada teña que ver co comportamento da súa muller:
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Desde que lle encomendou a Xosé a súa casa e toda
a súa facenda, o Señor bendixo por causa del a
Potifar e acrecentou todo o que tiña, o mesmo na
casa coma fóra. 60 exipcio deixouno todo nas súas
mans, sen preocuparse persoalmente máis ca da
comida. Xosé era fermoso e ben plantado.

En moitas culturas se coñece o tipo de relato
que segue; dende a cultura clásica grega ata
a persa e india, pasando pola armenia.
·Mesmo na literatura cananea existe a Zenda
de que a deusa Axera, esposa principal do
deus supremo EL, acusou ó deus Baal de
intentar violala, cando en realidade era ela a seducto a. Pero o noso relato 2 depende dun
conto exipcio.

A lenda dun home da confianza do seu amo
que é tentado pola muller del e acusado tralo
fracaso da seductora, é común a varias culturas. Aquí, o casto Xosé a quena muller de Potifar agarra polo vestido deixándoo en coiros.

Despois de certo tempo, a muller de Potifar pousou os olios en Xosé e propúxolle: "Deitáte comigo". ªEl refugou a proposta, dicindo: "Ves que o meu amo non se ocupa de cousa ningunha na súa
casa, senón que deixou nas miñas mans todo o que ten. 9Ninguén está nesta casa por riba de min, e
o meu amo non se reservou cousa ningunha, fóra de ti mesma, súa muller. ¿Como podería eu
cometer un crime semellante, e pecar contra Deos?"
O adulterio en Israel era cousa moi grave, coma en todo Oriente, maiormente o da muller,
considerada coma propiedade do seu home. O décimo mandamento prohibía desexa-los bens e
obxectos do veciño: "Non cobizara-la casa do teu próximo: nin a súa muller, nin o seu escravo, nin a súa escrava, nin o seu boi, nin o seu xumento, nin nada de canto é seu" (Ex 20,17).

Ela teimaba un día tras outro, mais el non lle facía caso e non se deitou con ela. 11 Un día que
entraba el na casa para face-lo seu traballo, cando non había ali ningún da casa, 12agarrouse ela ó
seu manto, esixíndolle: "Déitate comigo". El deixou o manto nas mans dela e fuxiu para fóra.

Xosé Chao Rego
1. Na historia de Xosé inflúen
tres contos. O primeiro, palestino e anónimo, di así: unha vez
eran cinco irmáns que se levaban
ben e andaban alindando xuntos
as ovellas. Unha noite, o máis
novo ti vo un soño astral: os
astros -o sol, a lúa e mailas
estrelas-, inclinábanse <liante del
como se el fose rei do firmamento. Isto rompeu a harmonía, e os
irmáns deciden vendelo coma
escravo. Xa entre os prisioneiros, o soñador astral descubriu
unha conspiración contra o rei e
chegou a casar coa súa filia, converténdose en rei trala morte do
seu sogro. A fame forzou ós seus
irmáns a ir a ese país e o irmán
recoñeceunos. Obrigounos a
traer toda a familia para que se
cumprise o soño. Como se, parte
da historia de Xosé.
2. O conto exipcio di que Anubis
e Bitis eran dous irmáns que
vivían xuntos. O máis vello estaba casado e, na súa ausencia, a
súa muller tratou de seducir a
Bitis; ó non conseguilo, cando
chega o seu home Anubis, ela
acusa ó seu cuñado Bitis con fa1sidade. Anubis quer matar a
Bitis, pero cando descobre a verdade dá morte á súa muller.
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Xa se sabe o que pasou e o pobre cornudo reaccionou:
19
[ ••• ]
0 que Potifar oíu o que lle dicía a súa muller: -"Isto e isto me fixo o teu servo"- enrabexouse
moitísimo, 12e meteu a Xosé no cárcere, onde estaban encarcerados os presos do rei. Xosé quedou
ali encarcerado.

Pero Xosé vai seguir sendo un triunfador, e os seus soños vano salvar, como veremos no próximo número (3).

Mais o Señor estivo con Xosé, amosoulle compaixón, facendo que lle caese ben ó xefe do cárcere.
Este encomendoulle os presos que ali había, e fa cíase todo o que el mandaba. 230 xefe do cárcere non
controlaba cousa ningunha do que Xosé facía. O Señor estaba con el, e todo o que el facía saía ben.

21
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Decididamente, o rapaz da Raquel e mais do Xacob nacera de pé, era un triunfador. Esixencias do
guión. Lendo máis en profundidade: Xosé levaba consigo a promesa patriarcal e Deus nunca
falla. Aquí aparece expresamente a man do Señor nunha saga na que a divinidade a penas aparece e todo parece secular, profano. Pero o lector sabe que o fío conductor é a Alianza.

3. A nan-ación do próximo día
depende dos dous contos anteriores mesturados con estoutro:
había un preso no cárcere e soamente el soubo descifrar un soño
do faraón. Todo o mundo estaba
amilagrado da sabedoría dese
descoñecido, pero os sacerdoes
exipcios da cidade do sol ou
Heliópolis estaban convencidos
de que era un santo e que o deus
solar Atón estaba con el. O faraón, agradecido, dispensou ós
templos do deus solar de pagar
contribución mesmo nos tempos
de fame.
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A CARÓN DO LUME

O xogo, os xoguetes e os nenos
OS NENOS E NENAS MEDRAN
XOGANDO

Estamos no tempo de falar dos
xoguetes.
O xogo é unha actividade natural do
neno, espontánea, unha actividade necesaria, relacionada sempre coas necesidades máis elementais do ser humano como
poden se-la alimentación e o afecto.
O xogo infantil nunca é unha perda
de tempo, como adoito pensámo-los
maiores: a través do xogo aprendemos a
vivir, a comunicarnos e a desenvolver
tódolos aspectos da nosa vida.
O xogo facilita o crecemento e a
aúde, é empre unha experiencia creadora, unha forma básica de vida; esta
experiencia creadora é o que fai que o
individuo inta que a vida vale a pena
vivila.
O primeiro xoguete que ternos é o
pr pi c rp , o bebé move os eus brazos
p rna ' nun x g r petido que lle permita a r ai. c ñcce-1 eu corpo, e ¿quen
n n t n nf iti zad a un pequeno co
m v m nt do dedo ?. Non digamos
cando a e te xoguete articulado que é o
c rp lle poñemos on con ditos, pequen conto , xogos de palabras etc. Ou
cando o convertemos nun ser vivente: a
xema dos dedos pódese pintar con catro
trazo e ternos un estupendo monicreque
para os mái pequenos. A industria do
xoguete, en moitas ocasións, non fixo
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outra cousa que imitacións, ás veces ben
pouco afortunadas, do corpo humano.
O xoguete, ademais, provoca a comunicación do adulto co neno, a transmisión
da lingua e da cultura, porque nestas primeiras etapas da vida o neno case non
pode xogar só, precisa de alguén que enrede con el e mesmo cando ese alguén falta
o neno acostuma a consolarse cun obxecto
que elixe e que a miúdo é un xoguete garimoso, un peluche ou similar.
A partir dos dous-tres anos de idade,
comenza o xogo simbólico.
No xogo <lestes pequenos reprodúcese todo aquilo que lle sucede e que é
importante para el. O neno distingue o
xogo da realidade pero usa os obxectos
do mundo real para crea-lo seu propio
mundo e nel repite, ó seu gusto, as propias experiencias.
Dos seis ou sete anos en <liante, o
neno inicia o xogo social. Xa é capaz de
cooperar cos outros e de considerar non
soamente o seu punto de vista, senón
tamén o dos demais, e pode seguí-las
regras establecidas, conseguindo así control da súa actividade e disciplina.
A CADA IDADE UN XOGUETE

Irnos da-las pistas, a modo de orientación, sobre xoguetes, segundo as diferentes idades infantís.
Xoguetes para nenos ata os tres
anos: os xoguetes para esta idade deben
procura-lo movemento do corpo e
exercita-los senti- ·
dos.
a) Xoguetes
para a coordenación dos movementos: de empuxar e
arrastrar, construccións, pelotas de
feltro ...
b) Xoguetes
para o desenvolve~men to dos sentidos: xóuxeres, instrumentos de percusión, para xogar
na area ...
c) Xoguetes
para estimula-la

expresión creadora: plastilina, pinturas,
ceras, papeis para recortar e pegar ...
d) Xoguetes para estimula-la imaxinación: monecas, camións .. .
Xoguetes para nenos de 3 a 6
anos: orientados sobre todo a estimula-la
expresión creadora e imaxinación.
a) Xoguetes para a coordenación dos
movementos: rompecabezas, triciclos,
bicicletas, instrumentos musicais ...
b) Xoguetes para estimula-la expresión creadora: ferramentas de carpintería,
recortables, monicreques, construccións ...
c) Xoguetes para estimula-la fantasía
e o sentido dramático: bonecas cos seus
vestidos, coches de bebé, disfraces,
xoguetes para facer situacións coñecidas,
cociñas, vaixelas ...
Xoguetes para nenos de 6 a 9 anos:
terán que ser máis realistas que na etapa
anterior.
a) Xoguetes para a coordenación dos
movementos: puzzles, patíns, bicicletas,
balóns, cometas, buxainas, instrumentos
musicais ...
b) Xoguetes para estimula-la expresión creadora: mecanos e xogos de construcción, material de carpintería ...
c) Xoguetes para estimula-la imaxinación e o sentido social: damas, parchís,
tres en raia e tódolos chamados xogos
reunidos, material deportivo ...

Xoguetes para n·enos de 9 a 12
anos: terán que estar acordes cos intereses dos propios nenos, pois xa eles van
decidir.
a) Xoguetes para a coordenación dos
movementos: materiais diversos para
manualidades, la, madeira ... bicicleta,
monopatín, instrumentos musicais.
b) Xoguetes para estimula-la expresión creadora: construccións, xogos de
maxia, material de modelado, pintura ...
c) Xoguetes para estimula-la imaxinación e o sentido social: xogos de mesa,
material deportivo ...
d) Xoguetes para estimula-la actividade intelectual: material para investigar,
laboratorio, microscopio .. ., xogos baseados na composición de frases, asociación
de ideas, xogos de estratexia...
Madó Domínguez

O NOSO TABOLEIRO

Novo disco de Saraibas
Editado por: ·
Edicións Fonográficas
SARAIBAS
en LP, Cassete e
Compact Disc.
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Pódese pedir ó seguinte
enderezo:
A.C. SARAIBAS
15560 San Sadurniño
(Coruña)

Teléfonos:
(981) 49 00 08 - 49 00 18

O CAMPO

Moi malas novas para ó sector lácteo
O pasado día 1O o Boletín Oficial do
Estado (BOE) publicaba unha Orde de
suma importancia en relación co sector
lácteo, xa que fixa os criterios de asignación da cota ós productores de leite que
entregan á industria. En resumo os
seguintes:
*Se o gandeiro ten referencia do ano
85 garántese a referencia asignada se a
producción da campaña 91-92 non é
superior.
*Para as produccións superiores á
referencia garántese a referencia do 85 e
o 90% do exceso sobre esta.
*Para os gandeiros que non teñen
referencia sobre a producción do 85 (porque empezaron a producir despois do ano
86) garántese o 80% sobre a producción
da campaña que vai do 1 de abril do 91 ó
31 de marzo do 92.
A Orde engade un apartado de redac-

ción confusa ("na asignación das referencias ... terase tamén en con ta a reducción
das cantidades de referencia establecida
no Regulamento (CEE) 163711991, do
Consello"), aínda que a interpretación
máis lóxica é supoñer que esta nova
reducción será a maiores.
A disposición adicional da Orde
sinala que, de haber un remanente, este
será asignado con prioridade ós pequenos
gandeiros con explotacións situadas en
zonas de montaña.
Procurarei ilustrar-lo anterior cun
exemplo. Se unha explotación tiña de cota
20.000 litros e a producción na campaña
91-92 foi de 100.000 litros, a referencia
que se asigna (salvo no que se poida ver
afectado polo parágrafo confuso ó que se
fixo referencia) ou cota que poderá producir sen penalización será de 20.000 + 90%
de (100.000 - 20.000) = 92.000 litros.

No caso de que a explotación non
tivese referencia sobre a producción do
ano 85, e se na última campaña producíu
100.000 litros, a referencia ou cota que se
lle asignará será de 100.000 x 0,80 =
80.000 litros.
Hai que recordar que a supertaxa ou
multa que haberá que pagar por ultrapasa-la cota asignada é do 115% do prezo
indicativo, o que vén ser algo máis de
47, 72 Pt/kg é dicir = 49 e pico pts por
litro.
Lamento ser portador de tan malas
novas pró inicio do ano 93 que desexo
feliz a todos, pero hai que indicar que a
producción da presente campaña (abril 92
a marzo 93) xa está suxeita á aplicación
das cotas como sinala a disposición adicional segunda do Real Decreto 1319/1992.
Eliseo Xabier Miguélez Díaz
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

O CANTAR DO IRIMEGO
l. O badal da Berenguela
segundo oín e creo
fará soar Aninovo
que desta é Xubileo.

Lingua e tradicións (6)
Aire de morto
Se por ben é, habemos volver noutra
ocasión sobre ditos referentes á morte.
Polo de agora interésame nada máis anotar catro ditos que proceden de tradicións
funerarias.
Un deles é a maldición ¡Antes o vexa
cos pés pra diante! que denota que un
preferiría ver a outro morto antes que verlle facer tal ou cal cousa. E o <lito nace do
feito de que os mortos (non sendo curas)
sácanse da casa e entran na igrexa cos pés
pra <liante. Obsérvase esta tradición con
tal rigor que é seguro (e convido ós lectore a que nolo expliquen) que detrás do
dilo está a crenza de que facelo contra
esta tradición traería problemas a alguén
(morto ou parentes).
E ·tar entre o aldeiro e a crus signifi a " star morto", porque no velorio á
cab za d s m rt colóca e a cruz e ós
p s un ald ir c n auga bendita. Tamén
t ñ fd c valor de "e tar entre a vida

Xa mandou recado dise daqueles
mortos que deixaron pouca pena na familia. O <lito, popular en Caritel, explícase
como unha metáfora da emigración. Os
que marchaban producían unha ruptura
afectiva pero tamén económica, porque
había que endebedarse para paga-la
viaxe. Cando por primeira vez chegaba
unha carta na que o emigrante dicía que
chegara ben e que atopara traballo e que
axiña ía mandar algún diñeiriño, a pena
diluíase e empezábase a recupera-la esperanza. Por iso, cando dun morto din que
xa mandou recado, están dicindo que os
seus parentes non quedaron con pena ningunha.
Pilla-lo aire do morto significa enfermar gravemente por emanacións dun
cadáver. É crenza que procede da época
(non tan remota como poida parecer) na
que se enterraban os mortos descubertos
e, por veces, sen caixa ningunha. O costume cambiou, que hoxe incluso moitos
mortos van en caixas metálicas soldadas.
E por iso hoxe é crenza en desuso.

2.

As doce en punto o arcebispo
-coa axuda dos albaneisfará que caia un muro
para abrirlle a porta ós fieis.

3. Seica disque que a quen pase
a porta do Xubileo
se antes confesa e comunga
San Pedro árbelle o ceo.
4. Pero a nosa esperanza
hoxe estaría ben morta
se dependese da maxia
por santa que sexa a porta.
5. Pra explicar tal mecanismo
da porta aberta eu cito
ós que lle dan importancia
a que se cumpra o rito.
6. Que pase a porta que queira
e que deixe que eu me bata
por dicir que o Xubileo
nin se gaña nin se empata.
1

7. Escúseme o irimego
o meu abraio e enfado
ó ver que a gracia de Deus
fana cuestión de mercado.
8. Se así non for, aleluia,
o sumémonos á danza
dos que celebran con gozo
o Ano da Perdoanza.
9. Como eu voulles por Letras
as matemáticas ciencias
non me dan pra levar contas
de se gaño indulxencias.
10. Tamén me folgo no feito
que me dá moita ledicia
de que moitos peregrinos
veñan coñecer Galicia.
11. Se vides a Compostela
contádelles sempre ós vosos
que fixéste-lo camiño
por ver persoas, non ósos.
12. O que importa é o camiño
e a meta, e se o fago
é que somos peregrinos
aquí estea ou non Santiago.
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