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O PARO E AS SUAS TRAMPAS
Quen fixo a lei fixo a trampa. Todos sabemos que hai xente q~e cobra pouco polo
paro, pero que de feito non está parada (e en cambio hai moita outra xente que está parada e
non cobra subsidio -de desemprego). Incluso hai empresas que fan a trampa de dar de baixa a
obreiros que, con todo, seguen a traballar pra elas. Fanno así pra aforraren a cotización á Segu·
ridade Social. ¡Calquera diría que as pobriñas andan na miseria!.
Agora o ministro de Traballo de Seguridade Social, ven de denunciar o choio. Na
illa de Ibiza dixo que si o ,Estado controlase beff o desemprego, podería aforrar nada menos que
oitenta mil millóns de pesetas. O ministro está convencido de que o 20 por cento dos que cobran polo paro non o deberían facer porque de feito traballan.
A cuestión é grave, porque eses tales non só quitan o traballo a outros compañeiros
senón que, pra colmo, o Fondo de Desemprego quen o pagan son os traballadores que cotizan
pra el. Neste caso, quen fixo a lei debería facer tamén unha trampa pra ver se caza nela a moitos ·
ratos ... e rateiros. E que o dito non sexa ocasión pra esquencer o sufrimento de tantas familia
que viven angustiadas a falta de traballo .

•••
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Hai pobos que vos fan Coresma todo o ano. Na República do Salvador foron asesinados 30.000 persoas no 1981 e hai 250.000 refuxiados. En Guatemala tamén o ano pasado foron mortos 12 misioneiros e numerosos campesiños. Todo este sangue vertido por loitar contra
a miseria e a inxusticia. Non nos han doer os cadrís se tacemos un viacrucis espiritual con .eles .

••••

"A explotación do home é o maior crime contra Deus". Esta frase non é de ningún .
comunista, senon que lla acaba de decir o Papa ós africanos de Nixeria na viaxe que está facer
por Africa. En Galicia hai xente que traballa coma negros ¿será por iso qu~ algúns se convirten
en negreiros? Estes días estanse a renovar os Convenios Colectivos en moitas empresas . lDeixarán algún día os "mauros" obreiros de seren vítimas do "branca" capital?

a
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Ouen queira comprender millor que Deus é amigo dos "negros" e enemigo dos explotadoreS' poderá ler con froito esa introducción á Biblia que fai o noso colaborador Xosé Chao
Rego. Acaba de sair na editorial O Castro o segundo tomo: "O meu Pai era un arameo vagamundo". Pra pagar as setecentas pesetas que custa haberá que traba llar mais ca un negro gal ego vagamundo. Con todo, recomendámolo.

E NON NOS DEIXES CAIR NA TENTACION ... !

• A ver, meu neniño, dime,
ti que andas po/a escala;
que aprendes o catecismo,
que sabes xa moitas causas.
Dime o que din os cregos
das tentacións dos mais pobres;.
dimo, por ve1 se acertan,
non sexa que te r,;3/formes.
• E... os cregos dinme, seíio1a,
-icomo non mo han de decire!que a tentación é roubare,
que a tentación é mentire.
Tamén moito me recordan
que a tentación é berrar,
que sigamos ós que mandan,
que a nós nos toca apandar.
E no de brincar coas nenas,
que hai que ter gran coidado,
empezar logo se empeza...
lago ven o resultado.
E que vaiamos á Misa,
e que biquemos os santos,
e que votemos dereitas,
e que /les demos os cartas.
• Hum ... , non sei, non sei, picariño,·
se a causa será completa/
polo sí ou polo non,
vouche eu dar outra receta:
A tentación dos mais pobres
está en pensar, convencidos,
que non hai qu~ protestare
cando nos pisan os ricos.
Tamén .está na parvada
de pensar que parcerías
nunca xamais foron boas,
nin o serán ningún día.
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Axiña o impulsou o Espírito ó deserto. Alí permanecen corenta días, sendo tentado· por Satanás;
vivía entre as feras, e sertíano os anxos.
Despois que Xoán foi encadeado, marchou Xesús a
Galilea a anunciar a Boa Nova de Deus, decindo:
- O tempo está cumprido, e chega o Reino de
Deus; convertídevos, e crede na Boa Nova.

Outra tentación que temas,
e non das mais pequerrechas,
éche enculpar ó veciño
dos males que nos afectan.
A tentación tamén é
non disfrutar desta terra
das cousas boas que Deus
nos ofreceu a mans cheas.
Creme, votar dereitas
éche tentación sonada,
nunca se oiu dalgún rico
que ó pobre do mal librara.
Fa/ando de tentacións,
· poñeremos, abofe/las,
os piques entre as familias
· de tan malas consecuencias.
Outra tentación, neniño:
pensar que foi o destino
quen ós pobres fixo pobres
e ós ricos ricos fixo.
Tamén podíamos poñ_er
entre as nasas tentacións:
"pra ser feliz compre ser
da panda dos ricachons".

E de todas a mais grande
é a que nos leva a crer
que Deus é íreus de castigos
e non un pai que nos quer.
• Ai, abofé, meu padnño,
que as causas inda cambean;
senda como di vostede,
convertirse paga a pena.

·~

Un Rispo dele
./

Un hispo que áma Galicia

Don Miguel Anxo Araúxo é un .ourensán que se sente
galego e que ama a Galicia. E obispó de Mondoñedo-Ferrol.
Nacido na aldea e dunha familia humilde coma tantos de
nós, nunca arrenegou da súa orixe e defendeu moitas veces
ós l&bregos e ós traballadores, chegando a sufrir un rexistro
da policía franquista no seu domicilio de Ferro l.
·
No ano 1975 publicou unha importante carta sobré
"'A fe cristiá ante a cuestión .dí! lingua galega'~ A moitos
causoulles que un bispo escribise en galego como facían antigamente cando os Reis Católicos ainda non mandaban en
Galicia. Moito mais lles causou que defendese a lingua galega, que recoñecese a parte de culpa que tiña a lgrexa no abandono da nosa lingoa, que mandase ós-cregos usar o galega na lgrexa, que protestase porque non se introducira o galega na escola, na radio, na T.V., nos escritos. Algúns chamáronlle separatista. Outros fixeron oídos xordos. Outros
alegráronse de corazón.
U nha nova carta

Con ocasión do pasado Nadal, Don Miguel ·publicou
outra carta: ''Actualidade do Nada/ pra Galicia" e eremos
que paga a pena que os lectores de lrimia coñezan algo dela.
Comenza recordando os feítos de Deus que nos amostrou Xesús Cristo, é decir, a súa pasión polos mais pobres, a
súa defensa dos ·febles, o seu enfrentamento cos poderosos,
a súa loita por vencer calquera mal que escravizase ou fanase ós homes, ri seu traballar arreo pra ·que medrase a vida.
Dahí quita a conclusión de que a lgrexa, ou segue o camiño
de Xesús ou non predica o verdadeiro Deus: á lgrexa tócalle
ser parcial a favor dos pobres anque ás veces lle poida costar
entrar en conflito cas leis que fan os homes.

DON MIGUEL CO PAP1
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Defensa do pobo e da cultura galega

E pensando nos pobres pensa no noso pobo galego
que no seu conxunto non é dos poderosos nen dos que teñen moita vida. Entre outras causas di:
• "E bon que o pobo galego viva, que se afirme e enforteza coma pobo, percurando a súa identidade. Non
é bon en cambio que o pobo galego se desintegre, que
consinta en perder a súa personalidade, que se avergonce do que é, que non poña ó servicio da humanidade o don que recibiu".
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UE bon que o pobo galego agrad
que traballe por darlle nova potencié
mesma existencia como pobo e o h
que poñer dun xeito especial a súa lir

•

•

"Non é bon que unha parte aínda
se avergonce desta e

nde a

G~licia
que consinta en .u_sala somente na familia ou no privado ou que deixe esmorecer a súa vitalidade".
• "E bon que o galego se ensine nas escotas e que
te_ña presencia nos medios de comunicación. Non é
bon en cambio que esa presencia do galego nos periódicos, na radio e na T.V., sexa aínda tan insuficiente
pra asegurar apervivencia do galego".
• -"E bon que o pobo galego se arriqueza con toda
cousa boa, e en concreto coa comunidade de vida cos
outros polios de España e coa linglia castelá. Pero non
é bon en cambio, a presencia abusiva e non fraternal
do castelán en Galicia, dando pé a que se considere o
galego lingua de segunda categoría e privando ó galega do lugar que lle corresponde: ser a lingua propia de
Galicia sen por iso pretender a desaparición do castelán entre nosoutros que non deixa de ser unha riqueza".
• "Que se incorpore a toda a. vida da lgrexa o seu
propio idioma galego ·sen retesías e con decisión como mandou o Concilio Pastoral de Galicia e como eu
· mesmo exhortei nunha carta pastoral hai xa ~áis de
seis anos".
A Coresma un tempo pra cambiar

~
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leza o legado dos seus antigos e
súa
hai
1gua".

1, especialmente o legado da
~gado da súa cultura na que

moi importante do pobo galego,
ultura e lingua,

1

.

Co mércores da cinza comenzaron os corenta días da
Coresma. E un temp'O de entrenamento e de esforzo pra
cambiar a millar e deixar os malos costumes que se nos fo- .
ron apegando. A Coresma é tempo de oración e de loita por
vencer o pecado en nós. Se pecado é todo aquelo que nos
quita a·human·idade e ·libertada pró ben, se pecado é todo o
que mata a vida, calquera clase de vida entre os homes, bon _
será ·que deixemos de matar ó pobo galego, que nos convirtamos e que axudemos a que viva. Que a través dos bancos
deixen de escapar os cartas de Galicia e que se empreguen
aquí. Que as autoridades galegas e españolas lle den mais
espacio ó galega na escala, na radio, na T.V .. Oue os cregos
acollan o idioma galega nas igrexas. Que ningún galega se
avergonze de talar galega e que non teña a menos falalo en
público, oficinas e comercios. Que así o naso pobo teña
mais vida e vaia resucitando con Cristo.

CANDO MERQUE! O MEU GABA
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NDABA eu falto dun miaxo
dun gabán. Sempre me andaba
a Manuela decindo que inda
daba vergonza que non tivese algo que
poñer'pra UI\ día de sair.
A aló ·nos fomos os dous á capital. Andamos mirando en varios escaparates a ver se aparecía algo que me
entrase polo ollo. E, por fin, entramos
a un desos grandes almacéns.
Non vos quero decir o que pasou.
¿Saberles o que é un enxame de abellas? Pois así se botaron todos aqueles
dependentes encima de nós traendo
gabás e mais gabás.
E volta de aquí, volta de alá, e tal
que sei eu; espello por un lado, espello
polo outro. O caso é que eu miraba
pra Manuela e a Man.uela miraba pra
min ... e cando vimos que un deles me
caia ó xeito e que inda non andaba
mal de precio, mercámolo e andando.
E ¿por que vos estou contando
todo esto? Pois veredes: O domingo
p~do ía eu reparar un pouco das vacas, e vexo vfr cara min un cura novo
que ternos .agora. Eu inda nunca falara con él. Pero ¡vamos! non me asustei tampouco porque estes curas de agora non dan medo a ninguén.
O caso é que inda lle valín ben
p.o rque o home viña moi desconsolado.
-"¿Que lle parece, señor? -dí..
xome él- ere vostede que leve xeito
que un home novo coma.min debe estar gastando a súa vida pra decir misa

a catro persoas como me acaba de pa·
sar agora?"
Eu quedei cavilando un pouco ...
a verdade ·eu tampouco vou moito á
misa, polo diaño das vacas. Inda coidei que mo iba botar á cara pero non.
(E un home fino). Mireino de arriba a
.
baixo e díxenlle: ~ .
"Mira rapaz, ... perdón ... mire señor cura: voulle contar o que nos p.asóu á miña muller e mais a min o día
que fomos mercar un gabán".
E conteille como astra que topa-.
mos con un que me ía á medida, non
mercamos. ·E díxenlle:
Mire -e perdoe que un vello coma min se meta ·nestas cousas .- eu cóidolle que .á misa non lle está a medida
de. moita xente: a uns cáelles moi
longa e a outros cáelies moi rabela ... .
El miroume así medio asustado .. .
pero eu seguín:_
Si, señor cura, eu non seise é que ·
hai que axeitar a mias á xente ou a
xente á misa pero o que lle podo decir
é que algo está desaxeitado e hai moita xente que inda non lle está prá misa.
que inda tiña que arreglar antes algunhas cousiñas... vostede ben me entende. Pero coido que vostede terá que ir
a outra parroquia e eu tamén teño as
vacas soas. Xa falaremos outro dia se
lle parece.
Despois tivemos algunhas conversacións mais que o millor inda vos
conto algún día.

OSNENOSZURDOS

O

S .nenos zurdos ¿haf que-deixalos escribir e comer coa man esqrierda, ou
hai que enseñalos a usar a dereita?
Moitos de nós recordamos como se trataba antes ós zurdos, como se o usar a
man esquerda fose un pecado ou un capricho. Os que pensaban ( ou pensan) así
había que poñelos a eles a escribir, comer, segar a herba, etc., coa outra man, a ver
como se defendían.
O noso cerebro está dividido en dúas mitades ou hemisferios. Normalmente o
hemisferío esquerdo do cerebro dirixe a man d·ereita moito mellor do que o hemísferio dereito logra dirixir a man esquerda.
Nos zurdos pasa o contrario: é o hemisferio dereifo o que domina. Esta constitución atópase aproximadamente en 30 de cada 100 persoas. Mesrµo, hai tamén
canse mo.nos zurdos; este fenómeno da zurdería non provén dun capricho ou da
influencia ·da educación, senón da constitución e funcionamento das células do ce·
rebro.
Pensándoo ben, non hai ningunha razón que nos autorice a contrariar a un
neno que '.escriba ou xante coa man esquerda. Non ternos dereito a amargarlle a
vida. Téñense dado casos de zurdos contrariados que chegaron a cortar a man esquerda, xa que o único que lle traía era problemas. Ademais, entre os zurdos contrariados. tamén se atopa maior número de tatexos ("tartamudos"), de "disléxicos" (nenos que teñen problemas de lectura) e de nenos nerviosos e con problemas de comportamento.
Por esto, hoxe todos os psicólogos Hes aconsellan ós país e ós mestres non
contrariar ós nenos zurdos.

Febreiro ten poucos días .
pero hai un ano ¡xa ves!
puido quedar con un menos:
sobrábaUe o vintetres.

A democracia non é
precisamente. un vicio ·
por iso os asaltantes
están (endo un xuicio.

Foi aquel día do demo
no que o señor Tejero
entrou con pistola en man
con desexo puñetero.

Esperamos que a xusticia
dea un bon escarmento
ós que quixeron matar
a razón do Parlamento.

Quería ese tal señor
traernos a gran desgracia
de case antes de proba/a
roubarnos a democracia.

¿Quen dixo que non hai diaño
se deles case un cento
entrou facendo barullo
espantando ó Parlamento?

El-Rei Don Juan Carlos foi
quen nos librou dunha boa
demostrando unha vez mais
que ben merece a coroa.

E ó Demo Maior lle vimos
o rabo e mais un corno
cando hai un ano estaba
pra poucos bolos o forno. :

"lrimia" pódese mercar:
1

• En Santiago: Librería ~ Agarimo". Praza de Cervantes.
• En
Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro.
• En Lugo: Librería Biblos". Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería da Estación de Autobuses e Librería Seoane.
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