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."NON FAGADES DA CASA DO ~U PAi UN SUPERMERCADO" 



A industria norteamericana do cine vai oonsegWn.do facemos pensar como ela quere e 
como lle convén ós intereses americanos, que son o;s intereses do capital. Agora, por medio da 
televisión, esa influencia capitalista chega a tódolos recunchos e fogares de Galicia. 

Ternos o exemplo na serie '1lallas", telefilme :na que a figura de Jota Erre (unha autén
tica besta maura) dá tanto que falar. Pero, ¿que significa ese individuo tan deshumanizado? Da
llas é unha cidade americana que medrou moito económicamente e que está chea de crimes e de 
xente marxinada -negros e mexicanos chamados ~~cbicano:s'' - cheos de miseria. Nela foi asesi-
nado a balazos o presidente Kennedy. · 

Facendo a Jota Erre tan monstruoso, pareoe que queren facemos ver que son indivi
duos concretos e perversos os que traen o mal. E :iso non é .certo, porque quen trae consigo a 
deshumanización é o propio sistema capitalista. Traspasar a Jota Erre a maldade do sistema · é 
tan hipócrita como esas películas de indios e vaqueiro:s na que se nos fai ver que os indios son 
os malos, cando na realidade eran propietarios pacifioo:s duns territorios que lles foron roubados 
polos invasores. Iso, e moitas causas mais, é o que bai n:a industria americana do cine: a defensa 
do seu sistema noxento por medio dunha propaganda que todos aplaudimos coma J?arrulos . 

• • • 
•••• 

A fábrica de facer curas, que celebra o sel!I día o rn de marzo, festa dos Pepes, anda 
tamén en crise. A celebración do Día do Seminario é hoxie ben distinta de aqueles tempos nos 
que se vían polas rúas de Santiago, Mondoñedo, Lugo, Tui 1e Ourense, as ringleiras de aprendi
ces de crego. Tamén Galicia deixou de ser esa canreira de cregos que foi en tempos. Hoxe os 
seminarios están medio valeiros en tódalas partes; en 1980 só se fixeron sacerdotes 216 ~n Espa
ña, 389 en Italia, 11 en Chile e 643 en Estados Unidos. Entre outros motivos, parece que hoxe 
o sistema non ten capacidade de ilusionará mocedade . 

•••• 
Coma un foguete, o equipo de fútbol de Vigo qu.ere sair disparado pra cabeceira da Li

ga. iAupa, Celtiñal Os galegos estamos orgullosos da camapaña que ven facem;:lo o conxunto vi· 
gués. Pero hai outro celta de Vigo que non o fai peor: o de baloncesto femenino. Galicia é pio
neira neste deporte e o 16 de maio vaise celE!brar en Fierro! a final da Copa da Raíña. Alí está 
tamén o equipo OAR, que ven acadando bos triunfos por España . 

•••• 
"Bota un trago, compañeiro, se non hai pan veña viño". Convidámosvos a debull~r uns 

graus de uvas noutras tantas festas. O domingo, dia 21 deste mes, é a festa do viño na Ulla; o 4 
de abril en terras de Lugo, en Amandi; pró domingo seguinte, a da augardente en Portomarín; e 
a partires do 29 en Rivadavia, terrado ribeiro. Pero non todo é festa e farra, xa que os vendima· 
dores teñen moitos problemas: o seu duro trabaJJo non é valorado, ademais dos problemas de 
produción e comercialización. 

) 
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' OS NEGOCIANTES DA IGREXA 

Negociaron os curas con Oeus, 
negociaron tamén as monxas, 
os bispos e os papas .•• 
Da casa de Deus fixeron 
unha casa de negocio. 

Ergueron grandes pazos 
pra recibir ne/es a grandes señores. 
Construíron igrexas e conventos -
de perfectos e variados estilós 
pra encanto de turistas a/leos. 
Fixeron grandiosos colexios 
pra ensinaren ós fil/os dos ricos. 
Encargaron ós me/lores ferreiros 
preciosas- custodias 
pra gardar o preciosos corpo de Cristo. 

- E mandáronlle ós libreiros 
que fixesen libros dourados 
pra poñer ne/es 
a letra venerable do Evanxelio. 

Despois 
puxéronlle precio ás Misas: 
ás normales, 
ás cantadas, 
ás gregorianas, ~ 
ás ditas no día do Patrón. 
Facer un cristián val tanto; 
casa/o po/a lgrexa val tanto; 
enterralo, de morto, val tanto; 
Venderon a gracia de Oeus 
por trinta moedas de prata. 

Miraron uns pra outros 
e exclamaron cheos de contento: 
ºBendito sea Dios, que nos bendice 
con toda clase de bienes espiritualesf" 

t EVANXEUO SEGUNDO XOAN (2,13-16). 

Estaba ptóxima a Pascua dos :xndens, e subiu Xe
sús a Xerusalén. Atopou no templo ós que ven
dían bois, ovellas e pombas, e mais ós cambis
tas, sentados; e, facendo unha tralla de cordas 
de xunco, ch.impon a todos fóra do templo, e 
tamén ás oveDas e mais ós bois; gindou os cartos 
e virou as mesas dos cambistas; e ós que ven
dían as pombas, díxolles: 

- Anedade de aquí estas cousas, non fagades da 
casa do meu Pa.i unba casa de negocio. 

Noentanto, 
os pobres achegábanse fanientos 

-~ ás portas dos conventos 
pra mendigar o pan 
ó que, polo visto, non tiñan dereito. 
Os emigrantes largaban pra América 
despois pra Bilbao, pra Xinebra .•• : ' 
'•se volvo con ben, irei ó S. Cosme". 
Os tillos dos pobres -
arrastraban polo mundo a súa ignorancia 
bicándolle os pés ós que abusaban deles. 
E a viúda xuntaba cincuenta pesiños 

· pra dar/losó cura polo SIJIJ difuntiño. 

E foi Cristo 
e botouse fóra da igrexa, 
do pazo arzobispal, do convento, 
rompeu o cristal da custodia 
e saíu dos evanxelios dourados; 
largouse dos colexios dos relixiosos 
sen lle pedir permiso ó porteiro; 
colleu un verga/lo 
e empezou a mallar en todos eles, decindo: 
11 i Hipócritas, falsarios !, _ 
fixestes da casa do meu Pai 
unha casa de negocio'~ 

Aquela noite celebrouse consello de urxencia. 
Aquela noita negociouse tamén a morte de Xesús. 
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Xuntarse, ler, talar, facer -
Teñen chegado astra nós novas de que en diversas parro

quias algúns veciños se xuntan pra ler lrimia e comentala bus
cando informarse e actuar xuntos con vistas a millorar a vida e 
facer unión. Parécenos boa a idea e animamos a que se faga en 
mais sitios. Pra información de tódolos lectores e pra axudar a 
eses concellos hoxe queremos dar a coñecer algo do IRYDA. 

Queéo IRYDA 
E o Instituto de Reforma e Desenvolvemento Agrario. 

Foi creado en xaneiro de 1973 xuntando nel o antigo Instituto 
de Colonización e o Servicio de Concentración Parcelaria e Or
denación RÚral. Os cartos pró seu fimcionamento recibeos do 
Presuposto do Estado de xeito que non busca gañar cartos. 

¿Como reforina e como de envolve o campo? A pregun
ta fixémoslla a D. Ignacio Esteban Rey que é xefe provincial 
do Iryda en Lugo. Respondeunos: "Preparando leis que logo se 
discuten nas CortesFacendo ou subvencionando camiños e ca
rreteras locais. Millorando a e ectrificación. Creando regadíos. 
Axudando con cretos e asesoramento técnico ós labregos que 
buscan millorar e modernizar as úas explotacións. Axudando 
a obras comunitarias coma traídas de auga, animación cultural , 
campos de deportes, etc. A maior parte desas axudas concé
dense a aquelas zonas que 1están dedaradas de Ordenación Ru
ral" . Pero hai outras funcións do IRYDA que poden chegar, 
polo menos teóricamente, a todos. 

Unha delas sería a posta en pl"áctica da Leí de Fincas Ma
nifestamente Millorables xa aprobada polo Parlamento espa
fiol. Esa lei permitiría expropiar por once anos fincas non tra
ballad~ pra arrendarllas a quen as quixese traballar. Coidando 
de salvar os dereitos dos emigrantes ooidanios que é unha lei 
que podería ser interesante ¿que opinan os lectores de lrimia? 
Unha ventaxa evidente sería o abaratameDto das terras e a po
sibilidade de ampliar a superficie cultivada. O por que non se 
pon en práctica é un misteño que Sllpoño que os políticos po
derían e deberían explicar. 

Outra función do IRYDA., quizaves hoxe a mais impor
tante, é a Concentración Parcelaria. 

A Concentración Parcelaria 
O señor Abad Flores, xefe rexional do IRYDA, declarou 

no programa de radio "Galicia labregan que emite Radio 1 os 
venres ás duas e media da tarde~ que desde o ano 1960 que co
menzou a Concentración lévanse concentradas en Galicia arre
dor das 200.000 hectáreas. 

O IRYDA E A CONCENTR 

Na provincia de Lugo en c~ 
concentraron 12 .949 hectáreas: t 
facer. O proceso é demasiado len
provincia unhas 450.000 hectáreas 

¿Por que se concentra tan I 
de? ¿Non lle dedican suficiente J 

meira vez que o Ministerio de Agr 
e organismos ben aproveitables qt 
por falta de presuposto. ¡Non abo 
letín do Estado!. 



ACION PARCELARIA 

ambio neses vinte anos só se 
un 3 por cen do que hai pra 
.to se pensamos que hai nesa 
s cultivables. 
pouco? ¿Por que esa lentitu
presupc;>stp? Non sería a pri
ricultura crea leis interesantes 
1e despois son pouco eficaces 
mda con publicar a leí no Bo-

dos propietarios ou, aínda que non chegue á mitade, os propie
tarios que reunan o 75 por cen da terra. 

Os puntos que lle marca a leí de Concentración ó IRYD A 
prós seus traballos son: 1.0

) Que a casa manteña a propiedade 
sobre a finca que teña a carón. 2.º) Que se entregue concentra
do ó propietario a misma clase de terra (en labradío, prado ou 
monte según tivese) que tiña. 3.0

) Que se lle entreguen parce
las con distancia á casa non maior do promedio que tiña antes 
de concentrar. 4.0

) Concentrando no menor número de fincas 
posibles. 

Unha vez solicitada e aprobada a Concentración, os veci
ños elaboran as outras bases polas que se rexirá na súa parro
quia principalmente no que toca á valoración das fincas. A pa
rroquia elexirá por barrios unha comisión que irá clasificando 
as terras según a súa calidade. O veciño que non cadre confor
me, ten dereito a reclamar. Unha 'vez oídos os veciños nunha 
encuesta parroquial, elabóranse as Bases definitivas que serán 
expostas ós veciños e nos axuntamentos pra que quen se sinta 
perxudicado poida reclamar por recurso Administrativo. Ta
mén se poden facer alegacións cando o IRYDA presente des
pois o proxecto das novas parcelas cos adxudicatarios provi
sionais. Unha vez escoitados os veciños, faise o proxecto defi
nitivo contra o que cabería sempre recurso se se dese o caso de 
abuso. 

A participación dos veciños é logo moi importante e, 
onde se poñen de acordo, a Concentración faise en poucos 
meses. Normalmente o conxunto dos traballos dura uns tres 
anos durante os que non se deixan,de traballar as fincas. 

Ventaxas da concentración. 
Documenta de novo tódalas fincas incluso as que non ti

ñan mais documentación que a simple posesión de moitos anos. 
Aumenta a superficie cultivable aproveitando terreas antes non 
aproveitados. Aforra pleitos por deslindes pra moitísimos anos. 
Aprovéitanse moito millor os terreos ó seren meirandes e ben 
comunicados con fácil acceso prá maquinaria. Facilita a crea
ción de cooperativas (como as que fabrican pienso)· que fan 
disminuir os costes de produción e posibilitan a millor venta 
dos· produtos. Deixa as novas fincas preparadas pró cultivo e 
rotura os montes de quen o solicite. 

Moito habería que f alar <leste tema pero como o espacio 
non dá pra mais por hoxe rematamos quedahdo en volver a tra
talo outro día . Mentras , amigos de lrimia , falade desto cos 
vosos veciños. 

Astra a semana. 



UNHA PEGA BRANCA 

Q FEITO de ter que andar tanto polos campos e polos rQOntes 
ver e oir tantas aves, tantos paxariños ... faille a un pensar moitas cou 
moitas historias coma esta que vos quero contar hoxe. 

Era unha pega desas brancas e 
mauras que todos conocedes. Era un
ha pega como tantas pegas. Astra que 
un día non sei que diaño se lle meteu 
no carpo, que empezou a pensar que 
así non estaba ben e que non resultaba 
guapa e que iso de ser branca e moura 
era unha desgracia. 

Había outras pegas que a querían 
consolar decíndolle eso que todos oí
mos de que "non hai pega sen a súa 
mancha negra" e causas desas ... Pero a 
pega nin con eso acougaba. 

I ocurriu que unha mañá os ollas 
da boa da pega se foron pousar nun fa
tadiño de pombas brancas coma a 
mesma neve. E boa causa foi pasar. 
Desde entón xa non fixo outra cousa 
que matinar: ¿Como f arei eu pra ser 
coma esas pombiñas brancas que na-
mora velas? · 

E así dz'a tras día. Cada vez mais 
triste, cada vez mais acobardada, cada 
vez escondéndose mais porque lle da
ba astra vergonza de que a visen así: 
branca e moura. 

Astra que un bon día lle cadrou 
voar por xunto unha granxa onde o 
dono debcara un barreño diso que .cha
mamos por aquí "lechada,, pra calear 
as paredes. 

· Millar ocasión non puido atopar 
a pega pra barrufarse ben barrufada as
tra quedar toda ela branquiñ.a coma a
quelas pombas brancas que tan tola lle 
puxeron a cabeza. . 

E así foi. E con isto parece' que 
todo quedaba arranxado pero non vos 
f oi asz. Inda a causa se puxo peor. 

A pega, branca, comenzou a súa 
nova vida pero pronto se decatou de 
que inda se sentía mais rara que antes. 
Quixo axuntarse a uns merlos porque 
coidou que estarían tristes por ser 
mouros e podía consolalos pero veu 
que non era verdade: que eles estaban 
contentos así: ¡mauros! Despois qui
xo meterse no medio daquelas pombas 
brancas que tanta envexa lle daban an
tes pero caiu na conta de que non po
día ser coma elas ... E xa, desesperada, 
volveu a arrimarse ás pegas, as compa-
ñeiras das que antes fuxiu, pero sin
teuse tamén unha ave rara no medio 
delas. 

Así que non foi nada. Pensando 
que así za ser moi feliz, inda se des
graciou mais a pobre. 

Astra que, despois de moito ma
tinar e de moito magoar, non se lle o
curriu cousa mellor que achegarse ó 
rio e lavarse ben lavada toda ela. Así, 
o cal caiu, e as plumas volveron ser co
mo eran: brancas e mouras. E desde 
entón a pega voa moito mais lixeira e 
contenta: volveu a ser pega. 

A historia que vos quería contar 
acabou así. 

A min gustaríame preguntarvos: 
:...:s:===::=.------ -- - ¿Is'to oeurre na vida das persoas? 

:=::==~==~!!!5;;;._~_ !'!-!!!-~~- ¿Que explicación podería ter hoxe es-
ta esnecie de varábola?. 



A EDUCACION DA CONCIENCIA 

Un dos problemas mais graves na educación dos nenos é a formación da con
ciencia. Non se trata de impoñer normas pola forza, senón de ilos axudando pou
co a pouco a distinguiren o ben do mal, e formarse uns criterios de valor que lles 
pe!mitan decidir por sí mesmos. 

Pro lcomo nace e se desenrola a conciencia? 
lcomo educar a conciencia moral? 

• • OS TRES ANOS o neno descobre o 
seu EU, recoñécese distihto dos demais. Pro 
non sabe aínda distinguir o ben do mal, pois 
non ten conciencia propia: a súa conciencia 
é a dos país; é bo ou malo o que gusta ou en
rabexa ó papa ou á mamá. O desexo de agra
dar é o que o move cara o ben. E o momento 
de ensinalo a ser limpo, ordeado, etc. Porén, 
non confundir as normas de educación coa 
moral; e non culpabilicemos ó neno chamán
dolle "malo" ou "pecadento" por calquera 
fallo . 

• • CARA OS SETE ANOS co uso de ra
zón, esperta nel a conciencia moral. O neno 
descobre que esiste unha lei anterior e supe
rior ós pais; sendo capaz de descubrir por si 
mesmo o que debe facer. Esa especie de voz 
interior que lle di o que está ben ou mal, é o 
que chamamos conciencia. 

Pro a conciencia do neno é confusa, e 
a cotío dubida e pregunta que debe facer. A 
súa conciencia precisa da nosa orientación. E 
pra nós, crentes cristiáns, non interesa tanto 
que lle metamos os Mandamentos coma un 
feixe de prohibicións, senón a maneira de vi
vir Xesús, que quere ·ser seu amigo ademais 
de seu modelo; él, que nos deu coma princi
pal lei o amor. O importante neste caso é po
ñer o nen o en relación con Xesús e con Deus: 

a nosa vida é unha resposta, coas nosf:IS ac
tuacións decímoslle sí ou non a Deus. Cóm
pre orientalo mais que con principios abs
tractos, a base de feítos concretos e cotiáns, 
axudándolle a descubrir as razóns de que de
be actuar <leste xeito ou do outro. 

• • OS NOVE ANOS é a edade da lei. Os 
nen os gústanlles os xogos colectivos con leis 
que eles mesmos establecen e cumplen. E o 
momento de axudarlles a descubrir a finali
dade das normas e o ben común. Agora ben, 
o neno é moi legalista: fíxase mais na letra 
ca no espírito, e adoita ser moi conformista: 
fai o que fan todos. Cómpre axudalo a ver as 
intencións das cousas e a descubrir os valores 
das actuacións, e mesmo, pouco a pouco, a 
non facer as cousas como un paspán. 

•• O CHEGAR A ADOLESCENCIA e 
sentir a necesidade de afirmar o seu EU, o 
pícaro tende a rebelarse contra da lei e os 
seus superiores. Co que pasará de facer as 
cousas porque estaba mandado a facelas por
que persoalmente descubriu que debe ser así. 
.Co que vai pasando dunha moral prestada a 
unha moral persoal. Nesta edade , d un modo 
especial, necesita da nosa axuda e orienta
ción, e tamén da nosa confianza. 

De todos xeitos, o segredo dunha boa 
educación moral está no noso exemplo. na 
nosa maneira de vivir cada día. 



Fun darlle a doutrina ó crego 
e púxome en penitencia 
de que non comese carne 
e que fixese abstinencia. 

Cheguei á corte do rancho 
e díxenlle: "tranquiliño, 
porque o meu señor abade 
non deixa comer touciño ". 

El, con cara resignada, 
pro parecía contento 
de non ter que servir pronto 
pró seu amo de alimento. 

O meu parco ben sabía 
que gracias ó señor cura 
non ía morrer daquela 
dunha marte prematura. 

Paso u a miña familia 
un tempo a leite e ovos, 
pero ben pronto estabamos 
f amentiños coma lobos. 

Decidín mollar o cu 
por ver si pescaba troitas: 
por moito que me mollei 
non puiden átrapar moitas. 

Fun á vila pra mercar 
peixe na pescadería: 
os cartas nin me chegaron 
pra un xantar de mediodía. 

Vo/vín á corte do parco, 
chisgueille, cómplice, un olla 
e díxenlle: pesia ó crego, 
¡ ai de ti se é que te eolio ! 

11lrimia" pódese mercar: 

• En Santiago: Librería 11 Agarimo". Praza de Cervantes. 
• En Coru~a: Librería ,¡Nos". Praza do Libro. 

• En Lugo: Librería 118iblos"~ Dr. Fleming. 
• En Pontevedra: Librería da Estación de Autobuses e Librería Seoane. 
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