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Vacacións na terra 

Chega o tempo das vacacións. Quen máis quen 
menos estivo facendo os seus proxectos e a estas 
alturas xa está desfrutando duns días de lecer ou xa 
está coa angulemia do vagar que anda ás portas. 

As vacacións convertéronse nun rito obrigatorio da 
nosa sociedade. As vacacións son coma un luxo das 
sociedades capitalistas que, a maiores de teren duran
te o ano traballo e cartas para ben vivir ou simplemen
te vivir, dispoñen da posibilidade de contar <?Un mes de 
soldo e sen traballo para espraiarse pelas praias e por 
outros sitios de pracer, segundo o gusto e os cartas de 
cadaquén. 

As vacacións convertéronse tamén na obrigatoria 
bálbula de escape para moita xente que vive na pre
sión diaria duns ritmos fixos, duns horarios matemáti
cos, duns hábitos de vida estables e pouco sans. No 
medio da tensión, por veces imposta e por veces tor
pemente buscada, as vacacións fan unha aposta anual 
pola liberdade, polo divertimento, pola expansión, polo 
lecer, pola espontaneidade. 

Xa que logo, para quen as estea desfrutando ou as 
poida aínda desfrutar, ¡noraboa!, ¡felices vacacións! 

Evidentemente non todos gozan deste privilexio 
que entre nós é causa bastante normal. Malamente 
poderá desfrutar das vacacións do traballo quen non 
goza do dereito primeiro do mesmo traballo; causa 
esta que lle está pasando a moita xente. Malamente 
poderá desfrutar das vacacións do traballo quen non 
pode suspende-lo seu traballo por razóns de verdadei
ra necesidade, como é o caso de moitísimos labregos 
gal egos. 

Ós labregos especialmente nos queriamos referir e 
cun esP.ecial agarimo. Porque son eles os que diaria
mente terman dese espacio natural que logo os urba
nos tanto cobizamos e desfrutamos. 

Porque nos seus ámbitos atopamos tan bo recebi
mento sempre. 

Porque a todos nos debería cuestiona-la súa condi
ción de vida, onde as vacacións escasamente existen, 
a pesar da gravidade do seu traballo. 

Porque mentres nós gozamos do privilexio da terra, 
eles traballan a terra con sufrimento. 

Porque estamos empezando a cansar da vida, do 
rebumbio urbano, e suspiramos por unha vida doutro 
xeito, máis serena e pacificada, con menos horarios e 
présas, como é moitas veces a dos labregos. 

Porque a súa cultura da vida e do traballo, da que 
sempre fuximos, en moitas causas é moito mellar cá 
nosa. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

Telecracia 
Os perigos da Democra

cia son hoxe moi distintos a 
aqueles dos que falabamos 
dez anos atrás. 

¿ Quen teme ó lobo feroz 
do cuartelazo? Causa un 
sorriso compasivo na xente a 
figura daquel garda civil que 
entrou con aquel ¡al suelo 
todos! e aqueloutro ¡se aga
chen coño!. 

Se a democracia é infor
mación, participación, deci
sión de todos, control desde a 
base. Se democracia é que 
todos nos decatemos daquelo 
que resulta importante, decisi
vo, e pronunciémo-la nosa 
palabra. Se a democracia é 
algo deso, ternos que facer 
de notarios e declarar que 
aquí todo parece planeado 
para que a xente non se 
decate de nada. 

Aquí, por exemplo, entra
mos na Unión Europea de 
Maastrich ou saímos dela e á 
xente tanto lle ten, porque ese 
día nunha cadea decidíase se 
tal actriz Miss España era 
heroinómana ou non; na outra 
facíase un directo lacrimóxeno 
coa nai dun violador asasino; 
na estatal un suposto mago, 
de aspecto repulsivo, forrába
se dictaminando que a unha 
coitada señora a quen enchu
faban a cámara indiscreta en 
plena rúa ía ter un gravísimo 
problema; ... e na galega, i ai 
na galega!, un ha presentado
ra insulsa nun galego artificial 
introducíanos no marabilloso 
mundo dun concurso para 
tarados mentais. 

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

Os problemas serios, os 
que van marca-lo noso futuro, 
hai que deixalos nas mans 
dos técnicos, porque son moi 
complexos. E como son tan 
complicados, o mellar é non 
menealos. Ademais onde 
estean unhas vísceras fres
cas, unha intimidade tomada 
en asalto, un mercedes de 
premio, un par de tetas que 
tiran máis que cinco carretas, 
e o regusto ese de que un 
vividor estrafalario prediga ós 
demais tremendos acciden
tes,... onde estea eso que se 
quiten os debates, a informa
ción contrastada, a crítica do 
acontecer. 

E con tódolos perdóns, o 
da galega é xa de escándalo. 
Copia e mal a televasura na 
que outros son especialistas. 
Converte os informativos en 
gacetiñas oficiais do goberno 
da Xunta. Omite os progra
mas de debate aberto e plural. 

Eu, no de sempre. Pos
tos a perder cartos, perdelos 
con dignidade, nun labor de 
promoción social, de profundi
zación da democracia, de dig
nificación da nosa cultura, de 
creatividade. 

Porque hoxe, na maioría 
dos casos, poñerse diante da 
tele é tanto como demitir e 
absterse das nosas responsa
bilidades cívicas. Nunha 
sociedade interconectada 
polas ondas, a democracia 
periga cada día entre dez e 
doce da noite. Ese é o 
momento no que os poderes 
deste mundo nos din: tranqui
los que xa pensamos nós. 
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BOA NOVA Manolo Regal 

Deos e os irmáns gal egos: 
unha aposta perntanente 

Desde que a revista Irimia saía á 
rúa, -xa van aló unha ducia de anos-, 
sempre tivemos moi claro que o noso 
intento era conxuga-la nosa fe cristiá 
coa nosa aposta por Galicia; e logo dar
lle a esta boa mestura unha expresión 
pública e militante a través das páxinas 
da revista. 

Tódolos que levamos adiante este 
traballo non tivemos que nos violentar 
demasiado, ou nada. Do fondo do naso 
corazón, do fondo da nasa conciencia, 
do fondo tamén da nosa intelixencia 
saíanos con forza e claridade o conven
cemento de que non tiña sentido vivir e 
loitar en Galicia coma crentes cristiáns, 
se esa vida e esa loita non ían empare
lladas, ata a unidade mesma, coa aposta 
decidida por Galicia e as súas causas 
todas, e a súa xente toda. 

momentos demos cumprido con este 
naso intento. Pero nesa dirección dese
xamos seguir orientando a nasa aporta
ción. 

N esta opción clara por Galicia 
desde a nasa condición de crentes cris
tiáns, nunca vímo-la tentación de nos 
converter en xente finchada e soberbia 
que olla ós alleos con desprezo e indi
ferencia. Máis ben coido que cantos 
nesta empresa traballamos atopamos na 
nasa condición de galegas en activo a 
mellar plataforma para nos converter 
en irmáns universais, sobre todo en 
irmáns universais de tódos aqueles que 
suspiran por ter pan, vida, terra, derei
tos e patria de seu. 

Pretendemos tamén que os nasos 
ollas, as nasas palabras e a nasa paixón 
se dirixise sempre cara ós máis débiles 
de cantos teñen a Galicia por Terra e 
Patria. Seguramente que non en tódolos Galicia, unha terra a trabal/ar con agarimo 

Desde este sentimento xeneraliza
do, desde a ilusión de seguir polo 
mesmo camiño que tan ben nos expresa 
e potencia, nestes días de maior gale
guidade, agradecémo-las abundancias 
todas da nasa Terra, das nos que ven a 
todos tanto proveito e alegría. 

Acción de gracias por Galicia 

Gracias che damos, Pai bo, pola nosa Galicia, 
por canto ela é e por canto significa. 

Gracias pola nosa tradición e a nosa historia 
cheíña como está ela de cousas tan boas. 

Gracias por cada ría, río, chaira, monte e val 
que fan da nosa terra beleza singular. 

Gracias polos labregos, empresarios, obreiros 
que traballan Galicia día tras día, arreo. 

Gracias polos políticos bos e convencidos 
que buscan máis servir ca seren eles servidos. 

Gracias polo galego e por aqueles todos 
que falándoo apostan polo porvir do pobo. 

Gracias polos que rexen, dispoñen e gobernan 
cos olios sempre postos na xente máis pequena. 

Gracias polos músicos, coplistas e gaiteiros 
que cantaron Galicia con humor e con xenio. 

Gracias polos que onte e hoxe sofren ledos 
por liberar Galicia de trampas e enredos. 

Gracias pola fe cristiá, herdo dos nosos vellos, 
conforto e ferramenta na loita quer traemos. 

RlltlA. -3 



A PENEIRA 

AS ID XORNADAS MEDIO AMBIEN
T AIS que teñen lugar en Lalín inciden 
nun problema forte: "O tratamento dos 
residuos sólidos urbanos" cando o Parla
mento está a preparar unha Leí de Resi 
duos. O labor de sensibilización e concien
ciación é moi importante, pero urxen ó 
mesmo tempo medidas políticas e econó
micas que acompañen estas campañas. No 
noso país non existen fábricas de reciclaxe 
de papel, cartón, envases, etc. Asociacións 
que estaban a recoller <lestes materiais ven 
frustrado o seu esforzo. 
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m XOl!lll\DcAS 
MEDIO A.MIJIENTAtS 

SEGUNDO CC.00. 
cada xornada do pasa
do ano fóronse per
dendo trinta e nove 
postos de traballo no 
noso país. Neste perí
odo a caída da activi
dade económica foi de 
corenta por cento, 
dobre que no resto do 
Estado. O sesenta e un 
por cento dos parados 
xa leva máis de dous 

an bu cando traballo. De cada cen cidadáns sen 
mprego, vinteún endexamais traballaran. 

, , 
CARA A PROXIMA ROMAXE 

¿Por ~ue non nos identificar? 

O devandi to ano 

algúns autobuses 

fixérono . 

... é para todos. 

A ASOCIACION 
SALVADOR 
ALLENDE que 
tanto está a facer 
polos pobos marxi
nados, pide con 
urxencia menciñas, 
alimentos e roupa 
pra mandar a Cuba 
(Tf. 982-132352), e 

Alfonso Blanco Torrado 

a súa representación en Monforte solicita familias que 
acollan a nenos saharauis, xa que vintecinco deles visita
rán a cidade de Cabo en setembro. Xa ternos proclamada a 
solidariedade desta institución co Sáhara, onde visitaron 
varios campos de refuxiados. 

~-l!llmlllllmBll "LER É BO, LER EN GALE
GO É MELLOR", é a mensaxe 
que se está a facer no verán 
dende a Xunta e a Federación de 
Libreiros, agasallando ós lecto
res con caderniños, un deles de 
Paco Martín. Estanse a publicar 
moitos libros no noso idioma, 
mais segue a lerse pouco (hai 
novecentos noventa e tres mil 
libros nas librerías), se os libros 
en euskera medraron un 37,7%, 
en catalán un 16,9%, en galego 

lllllllllllllll•lll chegou a un 51 por cento o seu 
incremento no pasado ano. 

PARROQUIA / GRUPO - - _(_N .91!' ~) - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -{ ~~ g ~ ~ l _ - - - - - - - - - - - - -

XVI ROMAXE DE CRENTES 

¿E os turismos? GALEGOS 

... tamén van, 

¿non si? 

MONTE DO VISO - BANDE (OURENSEJ, 11 Setembro 



EXPLOSIÓN DE FESTIV AIS 
na primeira fin de semana de agos
to: venres día seis, en Pereiras
Pontevedra a Noite de Baranda 
cen grupos como Na Lúa. O sete 
en Laza a Noite Celta e en Viveiro 
a XV Mostra de Folklore cen gru
pos de danza de moitos países, e 
tamén o sete e oito o XIV Festival 
de Pardiñas en Guitiriz, o sábado 
con Aloia, Xarín, Pixeliñas, e o ·· 
domingo, feira e festa toda a xor
nada, con Na Lúa, Os Rosales, 
Kepa J unkera de Euskadá e The 
Singing Leins de Inglaterra, que 
aparecen na fotografía. 

A MAFIA segue a 
domina-la escena polí
tica, sobor de todo de 
Italia, e os seus tentá
culos producen desfei
tas en moitos recun
chos, como pode ser 
no mundo do narcotrá
fico en Galicia. Hai 
agora trece anos unha 

bomba que estoupou na Estación de Bolonia levou a morte a 
oitenta e cinco persoas (2-VIII-80). Xa non son aqueles 
labregos de Sicilia que loitaban contra a oligarquía, agora é 
un poder na sombra que sementa de pánico o mundo. 

A IX ESCOLA DE 
VERAN DA ASO
CIACION SOCIO
P E DA G Ó XI CA 
GALAICO-PORTU
GUESA terá lugar no 
Ferrol os días trece ó 
dezanove de setembro; 
son unhas xornadas 
abertas a educadores, 
estudiantes, animado
res culturais e sociais. 
Por outra banda, a 
Asociación Pedagóxica 
Xornadas do Ensino de 
Galicia e Portugal 
celebrará en Ourense 
as XVII Xornadas do 
Ensino a derradeira 
semana de Agosto. 

ALTERNATIVAS 
NA LOITA CON
TRA O PARO son 
as que están a facer 
grupos de minería 
xitana na Coruña ca 
Cooperativa "Mis
tos e Chachipén" 
que aglutina a 
sesenta e seis deles, 
e que venden nos 
mercados das prin
cipais cidades da 

Descu re 

provincia, e en Vigo onde un grupo semellante está a transfor
ma-la Asociación Cristo da Victoria nunha cooperativa pra 
facer cepillos, pinceis, vasoras, etc. 

ODIA DA PATRIA é unha 
proba máis de que xa estamos 
en precampaña cara ás elec
cións de 17 O. Beiras é presen
tado coma candidato á Presi
dencia da Xunta nun ambiente 
de calor e apaixonado entusias
mo. As Xuventudes Socialistas 
adiántanse ó seu xefe de filas 
Sánchez Presedo e afírmanse 
un pouco no seu compromiso 
co país, co obxectivo de abrí-lo 
o abano a posibles votantes. 
Esquerda Unida, da man de 
Esquerda Galega, tamén cele
brará esta festa. 

CONVERXEN
CIA E COMPE
TIVIDADE son as 
dúas palabras que 
tivemos que apren
der dende que nos 
meteron na CE, e 
traducidas a núme
ros queren dicir, 
segundo estudios 
da empresa Coren 
.de Ourense, que 
ten que reducirse 
nun sesenta e dous por cento o emprego no agro e nun dez por cen seis 
na pesca, pra medrar un quince na industria e mais dun vinteoito no 
sector de servicios, etc. Asociacións que estaban a recoller <lestes 
materiais ven frustrado o seu esforzo. 
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S'AR6ADE19.P 
GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

* 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 

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

* Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 310 48 30 

* Habana,20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

* Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

* Dr. Cadaval , 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 
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POLÍTICA 

O novo 
Goberno 

PorTINTXU 

Felipe González acaba de formar un novo goberno. 
Igual ca na campaña electoral, a selección das persoas e as 
prioridades do traballo a desenvolver foron cousa practica
mente exclusiva do presidente, que non consultou cos órga
nos de dirección do seu partido e mesmo excluíu do seu 
equipo de colaboradores ó sector afín ó que fora o seu 
máximo home de confianza, Alfonso Guerra. 

Todos coinciden en sinalar que estas son as máximas 
novidades que presenta o novo goberno e tal é o alcance do 
cambio no cambio. Felipe González aspiraba a darlle outro 
matiz máis ó cambio, encabezando un goberno de coalición 
cos partidos nacionalistas de Euskadi e Catalunya, despois 
de telos criticado tanto e de repetir que non quería gobernar 
en coalición. 

A prioridade que se desprende das primeiras declara
cións do novo goberno é a consecución dun pacto social, 
coma método de loita contra o paro. Pero se a patronal e 
mailos sindicatos acolleron con boa cara tal posibilidade, 
desde o día da formación do novo equipo a especulación 
monetaria volveu a xogar á baixa da peseta, coincidindo 
ademais coas malas noticias sobre o desemprego e maila 
inflación correspondentes ó mes de xuño e cos prognósticos 
pouco favorables para o resto do ano. 

Estas grandes dificultades económicas e sociais esixen 
un espírito de loita de tódolos cidadáns e, desde logo, unha 
actuación decidida dos políticos. Pero estes, maiormente os 
cadros do Partido Socialista, vanse ver alterados nos próxi
mos meses pola movida interna entre o secretario xeral e o 
aínda vicesecretario. 

Felipe González vai adica-los próximos meses a resol
ve-la crise interna do partido, tomando directamente ou por 
medio de novos homes de confianza o control da organiza
ción que ata agora estaba nas mans de Alfonso Guerra. Se 
esta división interna foi en boa medida o detonante do 
adianto das eleccións, agora chegou o momento da verdade. 
Os sectores distanciados quedaron ben claros no momento 
de elixir voceiro parlamentario, onde os guerristas loitaron 
contra Carlos Solchaga, candidato proposto por Felipe Gon
zález. 

En Galicia tal división vaise reflexar na elaboración das 
listas para o Parlamento Galego. Sánchez Presedo terá que 
bota-lo resto, sen contar coas bazas que ten en Madrid Feli
pe González. Haberá que ver ata que punto este lle bota 
unha man. Non se pode esquecer que na citada confronta
ción entre Solchaga e Martín Toval, sete deputados galegos, 
encabezados por Francisco V ázquez, votaron polo último e 
só Pérez Mariño, Estévez, Couce e Constantino Méndez 
apoiaron a Solchaga. 



INTERNACIONAL 

As noticias internacionais das últi
mas semanas xiran, moitas delas, en 
torno ó papel político dos Estados Uni
dos, coma líder mundial, agora que o 
"inimigo comunista", case que desapare
ceu. Moitas veces dá que pensar o feíto 
de que un país "democrático" interveña 
na política doutros países, ben para forta
lece-lo liderato do presidente, en 
horas baixas, ante os cidadáns, 
ben sobre todo para impoñe-los 
seus intereses económicos alí 
onde consideraren preciso. 

Estados Unidos atacan con 
mísiles o cuartel xeral dos servi
cios secretos iraquís. Isto fai que 
Clinton pase a ser considerado 
un "líder forte" para ós cidadáns 
americanos e ademais supón unha 
intervención económica nunha 
zona con amplos intereses comer
ciais. 

Estados Unidos protesta ante 
Cuba porque impide saír ós seus 
cidadáns. Unha vez máis póñense 
de manifesto as consecuencias do 
inxusto bloqueo americano, que 
indirectamente provoca o que se 
manteña a dictadura e sobre todo 
que o pobo cubano estea a pasar 
fame e sufrir enfermidades. 

O anto do ntundo 

O cumio da CEE, que se celebrou 
en Copenhague, remates do pasado xuño, 
tivo uns discretos resultados: libre circu
lación de persoas, ampliación (negocia
cións con Austria, Noruega, Finlandia e 
Suecia), relacións con Europa central e 
oriental, pacto sobre estabilidade, espe
ranza de colaboración con Rusia, estudio 

En Sudáfrica, no ano 1994 celebra
ranse unhas eleccións multirracistas nas 
que poderán participar tódolos cidadáns, 
o que parece significa-lo final dunha tris
te época, na que o odio, o racismo e a 
xenofobia permaneceron por encima da 
tolerancia e da paz. 

Por último, enunciamos 
algunhas outras noticias signifi
cativas: 

* Continúan varios conflictos 
violentos en distintas partes 
do planeta terra: Xugoslavia, 
Angola, Somalía, Turquía (a 
persecución dos kurdos), 
Georgia... son só algúns <les
tes focos de morte e destruc
ción do ser humano. 

* Liga do Norte e ex-comu
nistas xorden coma grandes 
forzas da "nova Italia". 

* Rusia quere que Occidente 
poña fin á "guerra fría comer
cial". 

* Segundo Amnistía Interna
cional, máis de cen países fan 
uso da tortura institucional, 
entre eles algúns da CEE. 

* O presidente serbio decreta 
a liberación do líder opositor 
Draskovic, na cadea e en 
folga de fame. 

* En Exipto continúa a loita 
contra os integristas. 

Estados Unidos manterá ós 
seus 37.000 soldados en Corea do 
Sur mentres o poder nuclear de 
Corea do Norte se manteña. Clin
ton, na súa visita, fixo un canto 
apaixonado da democracia para 
Asia. 

Estados Unidos participou 
nas reunións dos 7 países máis 
ricos do mundo, en Xapón; o paro 

ó lado deses dous manga/lóns, o xaponesiño évos un dos sete 
grandes. O ruso, xa non o é tanto. O que é grandísimo, demasia
do, é o americano. Exerce de señor omnipotente. 

* Membros do gobemo israe
lí manteñen contactos coa 
OLP de Arafat. 

e a recesión económica mundial 
foron as principais preocupacións. Os 
acordos acadados estiveron moi limitados 
polo excesivo formalismo da reunión. 

A ONU coas súas tropas, principal
mente americanas, intervén militarmente 
en Somalía, causando varias baixas civís. 
A axuda humanitaria está a converterse 
nunha continua intervención armada. 

dun acordo Europa-Magreb, con Marro
cos, e condena dos últimos ataques xenó
fobos e racistas en Alemaña. 

O 111 cumio iberoamericano cele
brarase no Brasil, na cidade de Salvador 
de Bahía, cunha maioría de xente pobre e 
moura. É de esperar que os resultados 
non sexan só protocolarios. 

* Amnistía Internacional 
denuncia que as execucións 

públicas van en aumento en Arabia 
saudí. 

MOISÉS LOZANO 
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REPORTAXE ¿Como facer reportaxe 
¡Home, xa pensamos que morreras! 

Xa había unha tempadiña que non 
aparecía polas páxinas de Irimia; pero 
non foi por nada malo, gracias a Deus. O 
tempo, coma en tantos outros casos, non 
chegou a matar a amizade, que é un senti
mento que supera con moito ó tempo. 
¡Que se amole, xa que logo, o tempo! 

De calquera maneira, non é nada bo 
que os amigos deixen pasar moito sen 
verse. Xa mo dixo unha boa amiga miña e 
mais nosa: 

"Xosé Manuel, se na vida andamos 
tan apurados que non queda tempo para 
verse os amigos, non paga a pena a vida". 

Teño observado tamén que a algúns 
que deixaron de aparecer unha tempada 
longa polo adro parroquial, despois dálles 
reparo deixarse vol ver a ver por alí e 
nunca falta, logo, quen lles diga: 

"-¡Home, que milagre!. Bos olios te 
vexan. ¡ Xa pensamos que morreras!" 

Nestes casos, para volver, axuda 
moito unha boa desculpa, coma un bauti
zo dun afillado, unha primeira comuñón 
dunha s briña ou unha novena por un 
parent que e finou. 

A min a desculpa proporcionouma 
Pepe Chao, que me escribiu estoutro día. 
Concretamente o día 1 de xullo. Ese 
mesmo día foi mataselada a carta e a min 
chegoume o día oito. Coñezo xente que 
fixo o Camiño de Santiago desde aquí en 
tres días a pé sen apurarse; pero a carta de 
Chao tardou oito ... Será que desanda-lo 
Camiño de Santiago faise moi custoso, 
debido a que cadra a meta ó revés. 

Tres folios por encarga 

Na súa misiva pedíame o Pepe que 
escribise algo sobre as "vacacións" dos 
labregos e que contestase antes do quin
ce ... Se lle leva tanto tempo o camiño á 
resposta como lle levou á chamada, ¡vai
che boa! 

Agora que xa sabedes cal é o fondo 
desta colaboración que se me pide com
prenderedes por que fun coller a volta tan 
longa antes de vir ó rego; pero, por se 
algún aínda non caeu na conta, direillo 
sen miramentos: 

-Das vacacións dos labregos eu non 
teño absolutamente nada que dicir e iso 
que vivo ben metido entre eles e que 
tamén teño algo de labrego. 

Aínda direi máis: 

-Nos corenta e nove anos que teño, 
(moi ben levados, iso si), aínda non coñe
cín a ningún labrego que tivese vaca
cións. 

¿Como quere logo Pepe Chao que 
faga unha reportaxe de algo que non exis
te? ¡Home, un ten certa afección ó ilusio
nismo; pero a tanto aínda non chega!. 

A verdade é que o Pepe entrecomi
llou "vacacións". Ben seguro que xa sos
peitaba algo estraño, ou anómalo, que se 
escoita menos e parece máis culto. 

Ben, agora que xa levo a metade dos 
tres folios que se me piden, falarei en 
serio ... se son capaz sen cabrearme. 

Mercado común e feiras de sempre 

Disque aló polo Mer
cado Común adiante hai 
labregos que teñen vaca
cións; pero onde eu son 
obrigáronnos a chamarlle 
Mercado Común ás feiras 
de sempre, coa única 
diferencia de que, para 
que non parezan as de 
sempre, hai cotas de leite 
e tratantes que cursaron 
inglés na EXB. 

Cando se trabal/a no campo hai que ser moi precavido: levar 
pucha na cabeza contra o sol e paraugas por se mexan por un. 

Os labregos destas 
feiras póñense morenos 
durante o verán, é certo. 

Xosé Manuel Carbal/o, autor desta reporta
xe, foi elixido Lucense do Ano. 

Eu mesmo xa teño unha cor morenota que 
adquirirían de boa gana máis de catro 
señoritingas dinamarquesas, pero ... ¡que 
se fastidien! 

Póñense morenos os labregos, sobre 
todo curando a herba seca; que, por onde 
su son, é o traballo do verán que esixe 
andar máis ó sol. 

Tomando coma referencia a Terra 
Cha de Lugo, (que é o que eu coñezo case 
en exclusiva), tamén hai que dicir que os 
traballos do verán son bastante máis 
li viáns do que eran; xa que agora o pouco 
que se sega e se malla colléitase con 
máquinas "cosechadoras" e avíase nunhas 
horas o que antes levaba aínda ben días. 
Xa non hai que segar, atar, xuntar, ame
deirar, carrexar para a aira, medar, mallar 
e limpar. (Son ben palabras para borrar 
dun diccionario por falta de uso). 

A herba seca tamén dá menos que 
facer, debido igualmente á maquinaria, 
que aforra o ter que estendela, volvela, 
xuntala, apalleirala e cargala nos carros 
mentres as vacas ou bois sufrían o ataque 
desapiadado dos tabaos impertinentes, co 
correspondente perigo para quen premía 
desde o cumio do carro. 

¿Deu auga a televisión? 

Como se ensila máis, tamén se reco
lle menos para seco e así, non se e::::> 



~ do que non existe? 

e:> depende tanto da televisión, (o que é 
outra vantaxe). Para os posibles lectores 
urbanitas será ben aclarar que, cando 
algún labrego se dispón a gadañar un 
prado para seco, sempre pregunta antes: 

-¿Deu auga a televisión? 

Nunca falta quen responda: 

-Non. A televisión cadora dá menos. 
Xa non dá nin auga. 

Aínda que os traballos tradicionais do 
verán alixeiraron, os labregos destas fei
ras non poden ter vacacións porque as 
horas de muxir, (os finos din "ordeñar", 
como tamén se di "cuadras" por cortes), 
son sagradas tódolos días de tódalas 
semanas, de tódolos meses, de tódolos 
anos, de toda unha vida. E o acopio de 
forraxes tamén é sagrado tódolos días de 
tódolos .... de toda unha vida. 

Preguntou unha vez un: 

-¿E non poderían facerse cooperati
vas ou turnárense os veciños? 

Respondeu outro: 

-¿Oes?; pois, se cadra, non era cousa 
mala, ¿eh? 

Eu supoño que mala cousa non sería; 
pero coñezo unha cooperativa de recente 

creación que se endebe
dou ata as orellas para 
modernizarse e compe
tir, e agora os seus 
cinco membros andan 
re vol vendo Roma con 
Santiago e Goberno 
Central con Autonómi
co para que lles asignen 
unha cota leiteira supe
rior á que tiñan indivi
dualmente; porque con 
aquela, embargaríanlle
los bancos ata a casa en 
que viven e a pensión 
dos vellos. 

Entre os labregos 
das miñas feiras só hai 
algúns privilexiados no 
referente a unha especie 
de vacacións. Son aque
les que, por prescrición 
facultativa, teñen que ir 

ás augas ou ós baños quentes, (que tamén 
se chaman "chorros"); pero estes son os 
menos. 

Fóra diso, a monotonía do diario só 
se rompe coas festas ou con algunha 
escapadiña á praia os domingos, se se ter
cia, sempre e cando quede alguén na 
casa. De maneira que rara vez 
pode coller unhas horas de 
vagar a familia toda xunta .. . 
¡ Co que vencella ós que 
sofren xuntos desfrutar xun
tos ! E por riba, aínda hai outra 
cousa que case non ouso dicir; 
pero vouna dicir: 

-Os labregos na praia é 
conveniente que estean un tris 
apartados; porque non falta 
quen pense que os calos son 
contaxiosos, mesmo por con
ducto cutáneo. 

santo ten o seu trebón e veñen tanta fes
tas malladas. 

Redondamente: Os labregos non deben 
ter vacacións. 

De tódolos xeitos, eu estou convenci
do de que os labregos non deben ter 
vacacións; porque, se o traballo lles per
mitise telas, tal e como van as causas, 
non llelo permitirían os aforras e iso sería 
unha frustración máis ¿De onde sacan 
sesenta, cincuenta, corenta, trinta ou 
vinte mil pesos para irse de basquexo 
polo mundo? Non é ningún segredo que 
canto se vai aforrando malamente chega 
para repoñer gando e ferramentas, (que o 
Ministerio da Facenda contempla coma 
inversión e non coma gasto na declara
ción da renda), e para "cubaslibres" do 
mozos, (que o mesmo ca Cuba están cada 
día máis bloqueados desde fóra). 

Ademais, xa dixeron dous, un que 
cobra da Consellería de Agricultura e 
outro, do Ministerio: 

-Los labradores no sabrían qué hacer 
con las vacaciones; pues en nue tro orde
nador están programados para no aber 
vivir sin trabajar. e:> 

Con relación ás festas 
non podo calar que as parro
quiais poden ter de gratifican
te para as amas de cada ó 
prestar un servicio máis dos 
moitos que prestan a co_tío; 
pero sáelles ben do lombo; xa 
que son unha sobrecarga de 
traballo que manda chover. O 
mesmo por iso case cada A nai-terra chama pala muller labrega. Terra e muller ¡tan 

fecundas, pero así mesmo abando sacrificadas! 
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Sementar, sementarei 
loguiño de clarear 
en tanto no pobo medren 
un meniño, un vello e un canta 

(Luís Álvarez Pousa) 

e::> Que se velen os labregos se non 
collen vacacións 

O reler e ta argallada para correxirlle as erratas que 
empre aparecen, sinto a sensación de que fixen con 

acerto o que Chao me pedía. Quedo a gusto; pero tamén 
teño o sentimento de que non vai ler case ninguén estas 
liñas; debido a que, en contra de canto queda dito, ó ler 
os Xomais e Boletíns Oficiais, dedúcese que todos esta
mos de vacacións. 

O mesmo é un deber constitucional ir de vacacións; 
porque, se todos somos iguais ante a lei, quen non a 
cumpra falta ó deber, e un deberé descansa-lo necesario 
para despois render máis e aforrar menciñas contra o 
stress e colaborar á creación dunha sociedade menos 
tensionada. Pois .... ¡que se velen os labregos!; que cal
quera día póñenlles unha sanción con carácter retroacti
vo por non estar hoxe mesmo de vacacións. 

¡Que sei eu ! , ata poderían sancionalos por negarse a 
reconverte-las feiras en mercados comúns, cando están 
avisando reiteradamente desde Bruxelas que as feiras 
son anacrónicas e ruinosas e unha competencia desleal 
cos nosos magnánimos veciños da Comunidade E. E. 

-¿Que gracias por advertilo? 

-Non hai de que dalas, para iso estamos os amigos, 
¿E logo? 

XOSÉ MANUEL CARBALLO 
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POLÍTICA 

De soberanías e 
regulalllentos 

Por CARLOS MELLA 

Hai que convencerse: Galicia non encaixa no Estado, 
e teño para min que debería declararse independente e 
soberana dunha vez por todas. E que se non, non hai 
maneira: parece ser que ternos unha xente moi especial, 
un pouco húmidos iso sí, e os nosos problemas son dife
rentes e teñen pouco que ver cos que se sofren mais aló 
do Padomelo. 

E isto non o digo a fume de pallas. Non o digo eu, 
que sempre ando esbardallando a falla de emprego 
mellor retribuído. Non. Isto e o que está a dicir e facer o 
depositario da soberanía popular galega: o noso Parla
mento. 

Mirade se non: o país anda sumido nunha crise eco
nómica que non lles vou contar; acaba de celebrar unhas 
eleccións xerais nas que nós, coma sempre, non pinta
mos nada, agás que ir de campaña supoña pintar algo; 
unha vez máis ficou claro que un catalán é un catalán, un 
vasco é un vasco· e un galego é, por xunto, un habitante 
do noroeste: e vai que se mata. Pois como non ternos 
problemas na pesca, nin na agricultura, nin na industria, 
nin nas comunicacións, nin na sanidade, nin nos servi
cios, pois en algo haberá que emprega-lo tempo e as 
enerxías. 

E consecuentemente o noso Parlamento, fiel, intér
prete dos anceios cidadáns, vai e ponse a funcionar que 
mesmamente mete medo o que alí se di: todos queren 
arranxa-lo tema á súa maneira e botan man de argumen
tos inatacables. Uns chámanlles fascistas ós outros e os 
outros alcuman a estes de "tontón macutes". O presiden
te expulsa das sesións a un deputado e os que quedan 
dentro chámanlle facha e cornudo. O presidente arrepon
se e confunde un partido cunha "pocilga ideolóxica". 
Intervén o presidente da Xunta, tan diplomático el, para 
comparar ó Bloque con Herri Batasuna, esquecendo que 
él foi batasunero de pro nos tempos gloriosos do vello 
xeneral. 

¿E todo este balbordo? ¿E toda esta romería? ¿E toda 
esta loita campal que ten inutilizado ó Parlamento e non 
lle deixa adicarse a outros mesteres lexislativos que 
levan anos esperando? ¿Para que?: non vos riades; évos 
para reforma-lo regulamento. Non están a arranxa-lo 
país, que xa se arranxará só. Están a arranxa-lo seu Par
lamentiño. Ben mirado por algún sitio hai que empezar. 



TESTEMUÑO 

Un longo e duro camiño 
(Quince anos de MOCEOP) 

M O-CE-OP é o Movemento 
polo Celibato Opcional -orga
nizado- que este ano, entre os 

días 18 e 22 do vindeiro agosto, vai aco
ller e impulsar en Madrid un congreso 
internacional, ó abeiro do mosteiro domi
nico de Alcobendas. 

A lei do celibato 

Este congreso estivo sendo 
coidadosamente preparado co 
obxecto de que alcance status 
de acontecemento eclesial. Por
que a lei do celibato obrigatorio 
ten suficiente historia e valor 
simbólico na igrexa para que 
non se intente despachar agora 
coma "unha cuestión de exclu
sivo interese para os cregos". 

rio, porque, por suposto, esta sería só 
unha condición -sine qua non- pero, con 
todo, só unha condición para o estable
cemento dunha diaconía acorde co espí
rito do evanxeo, ó servicio de toda a 
igrexa. 

c) V al oración das opinións dos no sos 
fillos sobre a fe da igrexa que lle e ta
mos a transmitir e do que pensan en canto 
que seu pai -nalgúns casos- sexa un 
crego. 

Non é clericalismo 

Con esto, o noso obxectivo 
non está por fecharse en cues
ti óns clericais nin por facer 
concesións á añoranza, senón 
en loitar por abrí-la porta do 
futuro, é dicir: Cómo facer 
nacer e apoiar comunidades 
cristiás comprometidas e 
correponsables, servidoras dos 
homes e mulleres do século 
XXI, e cómo deseña-lo mode
lo de servidor/servidora das 
comunidades eclesiais. 

A nosa marxinación 

Certo que a Federación Inter
nacional de cregos católicos 
casados encargoulle ó MOCE
OP a organización do congreso, 
pero non é menos certo que a 
lei do celibato e as súas secue
las lle están a afectar moi pro
funda e negativamente a toda a 
estructura da igrexa. 

O celibato obrigatorio, que pasou dos monxes ós cregos, é un alto prezo 
a pagar que non só pode prexudicar ós candidatos ó sacerdocio, senón, 
e aínda máis, ó pobo cristián, que ten dereito a que unha leí eclesiástica 
non o prive de tantos bos servidores. 

Partindo de to pretendemo 
interpreta-la no a marxinali
dade e o carácter de lugar teo
lóxico da mesma. B uscamo 
así a resposta a unha pregun-
ta: ¿quen nos colocou nesta 
situación marxinal? Sabemos 

De aquí que, ó noso entender, o embar
carse no movemento pola derrogación 
desta lei deba levar consigo o convence
mento de que con iso se estaría preparan
do un golpe decisivo contra o clericalis
mo, verdadeira praga histórica que tan 
ferreamente logrou o illamento da igrexa 
a partir do concilio de Trento. 

Cregos casados 

Con todo, este congreso quere ir moito 
mais aló do que supón a simple reivindi
cación da abolición do celibato obrigato-

Este é o camiño que andan trillando as 
representacións dos · vinte países dos 
cinco continentes que xa decidiron parti
cipar no congreso de Madrid e que remi
tiron as concrecións sobre os seus puntos 
de vista en tomo a tres eixos fundamen
tais: 

a) Experiencias pastorais que se están 
vivindo por parte dalgúns cregos casados. 

b) Participación no que toca a vivencias 
concretas para o establecemento da igual
dade da muller e do home na sociedade e 
na igrexa. 

xa que importa menos encontrar chibos 
que na maioría dos casos só serven para 
alimentar paixóns dialécticas que ende
xamais resolven as cousas. Estamos onde 
estamos por causa dun pecado: o pecado 
do mundo, de consecuencias dramáticas 
para moitos grupos e sectores humanos 
que nacen, viven e morren na marxe da 
historia. Con eles queremos ser solida
rios e comparti-lo espírito de loita pola 
liberación, aínda que o camiño resulta 
longo e duro. 

A. M. ANEIROS. 

Este número de lrimia está subvencionado pota 
-----------===-=-UN TA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DE GALICIA mn u DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
-------
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OS DÍAS E AS FESTAS Clodio González Pérez 
Museo do Pobo Galega 

Os curros ou a rapa das bestas 
Algúns autores clásicos xa 

falan dos cabalos que se criaban en 
réxime de liberdade nos nosos 
montes, e que, é de supoñer, viñe
sen de moi antigo, non faltando 
quen diga que hai petroglifos 
(poñamos por caso un da parroquia 
de Viladesuso, no concello ponte
vedrés de Oia), no que se represen
ta unha escena ecuestre. Entre 
outros, fai referencia ás nosas bes
tas bravas o xeógrafo Estrabón. 

Pero debeu de ser na ldade 
Media e, en particular, promovidos 
pola igrexa (e, sobre todo, polos 
centros monásticos), cando os 
montes incultos se poboaron de 
cabalos e gando vacún. 

Documentalmente pódese 
comprobar cómo aínda no ano 
1607 (data das Memorias ... do 
arcebispado compostelano, do 
cóengo e cardeal Jerónimo del 
H yo), on moitas as parroquias 

nde había daquela gando bravo, 
á vece propiedade da igrexa. Eis, 
como exemplo, dúas parroquias do 
actual concello coruñés de Rois, as de 
Augasantas e Leroño: "la fábrica tiene 
( .... ) la mitad de quarenta yeguas". En 
varias das outras freguesías consta que 
posúen ciertas cavec;as de ganado. 

· Actualmente a nosa cabana equina 
en estado salvaxe debe andar preto das 
20.000 cabezas. Segundo Pedro Iglesias 
Hernández, en 1971 eran 21.690, repar
tidas moi desigualmente nas catro pro
vincias, pois mentres que na de Lugo se 
contabilizaban 14.800, na de Ponteve
dra eran 4.780, na da Coruña, 1.950, e 
na de Ourense non máis de 160 que 
andaban polas serras do Quinxo e do 
Xurés, na mesma raia con Portugal. 

Os grandes inimigos do cabalo, e 
en xeral de todo o gando bravo, son: as 
madas de lobos que fan verdadeiros 
estrago entre os poldriños novos, e os 
incendios forestais, que os deixan sen 
comida. 
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Un curro vén se-lo curra! onde se 
xuntan os animais para logo marcalos, 
rapárlle-las crinas, arredar aqueles que 
se van vender ou que se atopan enfer
mos, etc. Non hai dúbida de que é un 
labor arriscado, propio de homes fortes 
e valentes, que se enfrontan sen medo 
cos cabalos. Polo que atinxe ós mate
riais constructivos, os curros poden 
estar feitos de pedras (Mougás), madei
ra (Candaoso), ou de materiais moder
nos (A Valga, Torroña, Amil). Pola súa 
situación, hainos en pleno monte (Mou
gás, Torroña, Morgadáns ), xunto á igre
xa parroquial ou santuario (Sabucedo, 
Amil), ou de par das propias vivendas 
(Corrubedo, Labrada). 

Manuel Cabada Castro, autor 
dunha interesante monografía sobre "a 
rapa das bestas de Sabucedo", no con
cello pontevedrés da Estrada, fixo un 
detido estudio sobre este curro, actual
mente un dos máis coñecidos e conco
rridos de Galicia. 

Curros importantes 

Na nosa Terra hai contabiliza
dos preto de corenta curros onde 
os cabalos viven ceibos. En todos, 
como é de supoñer, os donos xun
tan os animais, rápanlle-las crinas, 
márcanos, véndenos, ... pero, a 
nivel popular, soamente sobrance
an uns poucos, xa polo número de 
cabezas, xa por ser máis coñecidos 
debido ós medios de comunica
ción. 

Por se a amiga ou amigo lec
tor quere asistir a algún, aquí van 
as datas dos máis sonados: 

Valga (Oia): segundo domingo 
de maio. 

Torroña (Oia): primeiro 
domingo de xuño. 

Mougás (Oia): Segundo 
domingo de xuño. 

Morgadáns-Peitieiros ( Gondo
mar): terceiro domingo de xuño. 

A Capelada (Cedeira): último 
domingo de xuño. 

Sabucedo (A Estrada): primeiro 
sábado e domingo de xullo. 

Candaoso (Boimente-Viveiro): pri
meiro domingo de xullo. 

Amil (Moraña): segundo domingo 
de xullo. 

A Curota (Pobra do Caramiñal): 
segundo domingo de xullo. 

Parada de Laviote (O Irixo): tercei
ro sábado de agosto. 

Os curros ou rapas das bestas son 
manifestacións lúdicas de carácter 
popular moi axeitadas para todas aque..: 
las persoas que gustan de desfrutar da 
natureza, na que conviven en perfecta 
harmonía os animais e as plantas. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 43) 

Pranto en Exipto (Ex 12) 

29 A medianoite o Señor f eriu de morte a 
tódolos primoxénitos de Exipto, desde o 
primoxénito do faraón que senta no trono 
ata o do prisioneiro que está no calabozo, e 
mesmo os primoxénitos do gando. 300 
faraón ergueuse de noite e, coma el, os 
seos ministros e todo Exipto, e sentiuse un 
gran pranto en todo o país, pois non había 
casa onde non houbese algún morto. (1) 

Os hebreos pedíranlle permiso ó 
faraón para ir realizar no deserto, 
nunha montaña sagrada, o antigo 
sacrificio dos pastores nómadas ó 
principio de ano, na primavera. 
Tralo cruel castigo, o faraón reac
ciona: 

31 Na mesma noite mandou o faraón chamar a Moisés e a Aharón, para dicirlles: 
"Erguédevos e saíde do medio do meo pobo con tódolos israelitas. lde e dade culto a 
lavé, como dixestes. 32 Levade convosco, como queriades, os rabaños e o gando. 
Ídevos e bendicídeme a min tamén". 33 Os exipcios facían forza sobre o pobo, para 
que saíse axiña do país, pois dicían: "Irnos morrer todos". (2). 

A. saída dos hebreos de Exipto ten tódalas características dun triunfo guerreiro 
de lavé sobre o faraón, pois os hebreos levan consigo o botín de guerra. Velaquí 
o te_xto: 

34 A xente sacaba das artesas a masa sen levedar, envolvíaa en mantas e cargábaa ás 
costas. 350s israelitas fixeron como Ues dixera Moisés. 36Pedíanlles ós exipcios obxec
tos de prata e ouro e mais roupas. O Señor fixo que o pobo Ues caese ben ós exip
cios, que lles deixaban canto Ues pedían. Así despoxaron ós exipcios. 

Lembranza agradecida (Ex 13) 

10 Señor díxolle a Moisés: 2Conságrame todo primoxénito. Todo primeiro nacido 
que bote o ventre, tanto se é dos homes coma dos animais, perténceme a mín". (3) 
3Moisés díxolle ó pobo: "Lembrade este día en que saístes de Exipto, da casa da ser
vidume, cando coa man rexa vos sacou de alío Señor[ .... ]. 

O noso himno galega dinos: "Non des a esquecemento da inxuria o rudo enco
no". O mandato de Moisés é tamén que lembren, que non esquezan. Un pobo 
que non ten memoria do pasado asoballado e da súa liberación, nunca construi
rá futuro, senón mera prolongación pasiva do presente. Galicia ás veces parece 
desmemoriada. 

11"Cando o Señor te dea introducido na terra dos cananeos, conforme vos xurou a ti 
e a teus país, e cha dea en posesión, 12consagrarás ó Señor tódolos primoxénitos [ .... ]. 
14 Cando mañá o teu filio che pregunte: ¿Qué significa isto?, ti diraslle: O Señor 
sacounos con man forte de Exipto, da casa da servidume". (4). 

Xosé Chao Rego 

l. Esta é a décima praga. En que puido 
consistir historicamente, non se sabe e 
no escrito está xa moi ritualizada: 
narrada dende o rito pascual. Acaso se 
gardou un recordo dalgún andazo 
infantil que contaxiaría a moitos nenos, 
entre eles o herdeiro do faraón. Este 
representaba a todo o pobo, de xeito 
que se morría o seu fillo, "morrían" 
tódolos nenos. ¿ Ou quizais foi un 
escarmento que fixeron guerrilleiros 
hebreos? Poida que algún feito históri
co semellante, que conmoveu ós exip
cios, estea tralo relato bíblico. 

2. Cando lavé lle dera a coñece-lo seu 
nome a Moisés fixéralle ver que tal 
nome -Eu serei- era promesa de futuro. 
Agora é cando se demostra que o deus 
dos hebreos é máis podente có divino 
faraón. Isto era fundamental para un 
pobo humilde de pastores, que vivían 
fascinados pola cultura exipcia e o 
poder do rei do país do Nilo. 

3. lavé mandáralles ós hebreos que 
untasen co sangue do año as súas por
tas para non se confundir cando pasase 
a dar morte ós primoxénitos dos exip
cios. Isto ben se ve que era influencia 
do rito máxico de untaren os pastores 
nómadas as xambas ou paos das súas 
tendas de campaña coma medida de 
protección, pois a sangue significaba a 
vida. Tamén había a obriga de lle ofre
cerá divindade a primicia dos rabaños. 
Pero o primoxénito dos humanos non 
había de ser sacrificado -en certas cul
turas facíase-, serrón rescatado e consa
grado a El-Señor. Esta é a razón pola 
que o evanxelista Lucas (2, 2-24) nos 
describe a presentación de Xesús no 
Templo. Cristo é o Año de Deus, a 
nova Pascua. 

4. A través de todo o relato da libera
ción resoa a historia dos patriarcas e o 
feíto fundamental: a promesa que Deus 
Hes fixo a Abraham e descendentes da 
terra de Canaán, Terra prometida. Deus 
mantense fiel á súa alianza, a pesar das 
aparencias como foi o tempo de escra
vitude exipcia. Israel foi pasada da ser
vidume 6 faraón 6 servicio de lavé. 
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O NOSO TABOLEIRO 

Cos pés polo camiño 

Por fin, despois da necesaria prepara
ción, chegan os días nos que cantos nos 
dispuxemos para face-lo camiño de San
tiago coma irimegos, poderemos facelo. 
O día 1 de agosto , domingo, ás 5 da 
tarde, partiremos de Pedrafita do Cebrei
ro para principiar unha camiñada que 
nunha semana nos achegará á cidade do 
Apóstolo. ¡Noraboa ós que puideron e 
quixeron apuntarse para este pequeno 
exercicio de vida e de ilusión! 

Camiñar coma irimegos 

Tódolos camiñares son camiñares, e 
en moitísimas cousas participan das mes
mas ilusións, dos mesmos traballos, dos 
mesmos gozos. Ben o sabemos. Sen 
embargo, nós queremos face-lo camiño 
de Santiago xuntos coma irimegos, para 
potenciar dentro de nós os valores huma
n se espirituais polos que Irimia traballa. 

Xa noutros números desta mesma 
rev i ta o lector puido ir comprobando cal 
é o xeito e piritual específico co que nós 
queremos facer camiño. Non irnos repetir 
agora as cousas. Simplemente dicir que, a 
maiores do ton xeral que nós lle queira
mos dar á viaxe, cada día procuraremos 
vagar e divagar ó redor dun aspecto con-

creto. Así, por exemplo, un día andare
mos a voltas coa solidariedade, outro co 
descubrimento e coidado da natureza, 
outro coa conciencia de sermos pobo con 
historia e presente propios, outro co senti 
do do mesmo Ano Santo, outro co diálo
go xerenacional, etc. 

Deste xeito iremos tecendo o camiño 
de bos recendos que nos axudarán a un 
maior e mellor desfrute no esforzo e a 
pensar en cousas boas para o porvir inme
diato noso. 

As etapas do noso camiño 

Máis ou menos irémonos adaptando 
a distribución clásica das etapas desde 
Pedrafita a Santiago. Se non hai novida
de, esta é a distribución que ternos pensa
da: 

Domingo, día 1, Pedrafita do Cebrei
ro - Hospital, sobre 8 klms. 

Luns, día 2, Hospital - Triacastela, 
sobre 18 klms. 

Martes, día 3, Triacastela - Sarria, 15 
klms. 

Mércores, día 4, Sarria - Portomarín, 
20 klms. 

Xoves, día 5, Portomarín - Palas de 
Rei, 23 klms. 

Venres, día 6, Palas de Rei - Arzúa, 
28 klms. 

Sábado, día 7, Arzúa - Arca, 20 klms. 

Domingo, día 8, Arca - Santiago, 15 
klms. 

Algunhas advertencias 

Cando leades isto, tódolos que 
ata agora vos fostes apuntando -anda
mos polas 35 persoas- xa recibiriades 
unhas folliñas con algúns detalles de 
interese en relación. coa peregrina
ción. Tampouco non os irnos repetir 
aquí. Pero si dicirvos que, se algún 
amigo voso quere participar na pere
grinación, aínda sen avisar, pode 
facelo. Nese caso, comunicádelle vós 
mesmos as advertencias e coidados 
que vos transmitimos. E non deixedes 
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de comunicarnos esas altas para 
poder organizar mellor todo. 

Como diciamos ó principio, xun
tarémonos o domingo, día 1, ás 5 da 
tarde en Pedrafita do Cebreiro, na 
praza da vila. Para chegar a este 
punto cada persoa ou grupo despraza
rase como mellor poida e queira. 

Para cubri-los gastos da peregri
nación -os de comida, que son os que 
haberá-, cada persoa aportaremos a 
un fondo común o primeiro día 5.000 

pts . Se con eses cartos ·non chega, 
pedirase despois algo máis. En todo 
caso, non eremos que pase nunca das 
7-8.000 pts. 

Para calquera cousa relacionada 
coa peregrinación, podedes chamar ós 
seguintes teléfonos: 981. 59 01 42, ou 
981. 80 13 84, ou 981. 52 31 25. 

EQUIPO ORGANIZADOR 



ROMAXE 

Vainos facendo o camiño 
XVI Romaxe de crentes galegos 
Sábado, 11 de setembro de 1993 

Monte de O Viso (Lobreira-Ourense) 

Principiará ás 12 da mañá e dará O lema -Vainos facendo o cami-
remate cunha oración vespertina en ño- fai referencia precisamente a isto: 
Celanova, ás 7 ,30 da tarde, no templo a esa común historia que Galicia e 
do vello mosteiro de San Rosendo. Portugal viviron e que, tras anos de 

A Virxe do Viso é venerada no mutuo esquecemento, está chamada a 

monte do mesmo nome. Escolleuse 
este lugar pola relativa veciñanza cun
has das variantes do Camiño Portu
gués e para favorece-la participación 
de cristiáns de Portugal. 

rense 

"'* Romaxc 
---Estrada para turismos 
* * * Estrada para Bus . 

==.:..:- Frontcira 
4- ~EJ •• Km aproximados 

se anovar. 

Pero a súa mensaxe vai máis aló, 
acadando unha dimensión teolóxica: 
non somos nós os que facémo-lo 
camiño, el é, coma gratuidade ou gra-

cia, o que nos fai a nós. Na intención 
está presente o Ano Santo e o contra
punto a unha expresión trivializada: 
"gaña-lo Xubileo". O camiño é máis 
gracia ca esforzo. En defitivia, respos
ta a un chamamento. 

Na páxina 4 incluímos un esque
ma de posible identificación de auto
m ó b i les e autobuses indicando a 
Romaxe e o lugar de procedencia dos 
romeiros. Velaquí o mapa da zona. 

Nte Sra 
Peneda 

Vi3len~e 

Fronteiras Abcrtas Ourcnsc-Nosa Sra. Viso: 50 Km 
Braga-Nasa Sra. Viso: 85 Km 

Chaves 1CH1 / Montealegre [0¡ TourénITJ 

P. de Homenl PHI/ A Meixoeira-Entrimo[MJ 

· Magdal-LindosolMGI/ SanGrcgoriolsol 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (12) 
Realismo 

Realismo haino na expresión Sexa o 
santo que sexa, ora pro nobis. 

Estaban unha vez lembrando unha 
muller que en vida fara moi ruín sobre todo 
para os criados. Unha ex-criada dicíalle á 
súa filla pasados moitos anos: 

¡Túa nai, Dio-la descanse, se chegou 
en tempo! 

¡Nada menos! 
E noutro caso semellante oín 
¡Dio-lo teña (sen min) onde está! 

coa evidente convicción de que está no 
inferno. 

E dime Saltina Castiñeiras que en Sal
ceda de Caselas do que anda despeluxado 
din que ten os pensares espallados. Non 
vos riades, que nos máis diversos lugares de 
Galicia ó cerebro das vacas chámanlle as 
ideas. 

E cando petan á porta, ábrelle só se 
peta cos pés, é dicir, se trae algo para nós 
nas mans e por iso ten que petar cos pes. 
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Cando os país queren nega-lo permiso 
para ir á festa pola noite, din: Ti has de ir 
cos que quedan ou Ti has de ir á verbena 
das "sábanas" brancas: é dicir, para a 
cama. 

E dos que son mal guiados, desobe
dientes ou dos que non hai quen os conven
za de nada, coméntase: Fai máis caso un 
porco que levas prá feira dise. Quen ti vese 
que levar algunha vez a pé un porco á feira 
sabe perfectamente que o caso é paradigma 
da desobediencia. 

E do que se exalta por pouca cousa dise 
que ferve en pouca auga. 

E ante unha proposta disparatada dici
mos que non che quería máis o demo pra 
rir. 

E do que escacha a rir cos seus propios 
chistes, dicimos que f ai a festa e bota os 
foguetes. 

Por certo que unha maneira de remata
los, cando a risa dos que oen non salta 
como se esperaba, é esta: 

¡Hai que rir ou botar peseta! 

Na páxina 14 do 
número anterior 
os trasnos da 
imprenta cortaron 
a Pamba e así a 
causa non tiña 
chiste. Recunca
mos. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cando saia esta revista 
xa rematou o barullo 

que, ben seguro, se annou, 
o 25 de xullo. 

2. Día da Patria Galega 
que aquí se celebra tanto 

e pra completa-la festa 
Xacobeo ou Ano Santo. 

3. Non se sabe a fin de contas 
anque Santiago se empeñe 

se o Xubileo é do Apóstolo 
ou do señor Port;omeñe. 

4. No asador o Conselleiro 
puxo toda a súa carne 

pra facer merecementos 
co señor Fraga Iribame. 

5. Fillo pródigo, don Víctor, 
derrochou un diñeiral 

que moita xente critica 
e pensa que foi fatal. 

6. O que si parece certo 
é que chegou a noticia 

pois moita xente é a que vén 
a Santiago de Galicia. 

7. O presidente da Xutna 
outra vez abriu a mao 
para repartir a esgallo 
medallas de Castelao. 

8. Eu propoño a don Manuel 
que estampas e escapularios 

invente para premiar 
ós galegos ordinarios. 

9. A X unta tamén celebra 
o 25, é verdade, 

o seu Día de Galicia 
cal festa de sociedade. 

10. Mentres, Camilo Nogueira 
e o señor Anxo Guerreiro 

xuntan os seus dous partidos 
por ver se fan un enteiro. 

11. E o Bloque, que é macizo, 
está moi compenetrado 

pra proclamar candidato 
ó señor Beiras Torrado. 

12. Na catedral cerimonia 
de rinto rango, e tal día 

nostalxia en San Domingos 
coa Misa de Rosalia. 




