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CAMBiO NA VISITA DO PAPA 

F alábamos . a semana pasada da 
inoportunidade da visita do Papa, por 
cadrar coa campaña electoral. O Papa, 
con bo siso, retrasou a viaxe a España 
e con ela a viaxe a Gal~ia: será a pri
mei'.ros de nomvembro. 

A finalidade da VW.ta do Papa es
tá anunciada co Iéma: ·.üTestigo de Es
peranza"~ Benvido sexa, e ogallá nos 
afirme na esperanza: no só· na espe
ranza de que no: ceo se amañarán as 
cousas, senon na esperanz~ de que 
cheguen a ser verdade o qtie d~cimos · 
no "Noso Pai": . fágase a túa vontade 
aquí na terra coma no ceo". 

!'! ecesitamos espetanza pra que a 
vida medre aquí, na nosa terra: 

• pra que o sufrimento dos parados 
remate. 

• pra que ·os pobres:e ·os seus dere~
tos sexan a voz cantante na Igrexa. 

• pra que a nosa fala galega reciba 
o respeto e o uso oficial que . lle 
corresponde. 

Ogallá o Papa sexa libre pra non 
quedar preso do aparato oficial, que o 
V<ti arrodear, e pra ser coma Xesús, so
bre todo Pastor dos mais humildes e 
dos que tenen fame de dereito. 

A ESCOLA DE FORMACION SOCIAL 
EN VIGO 

Desde 1975 ven funcionando en Vigo 
esta Escola. E unha obra que merece todalas 
nosas loubanzas. Neste·s anos formou a sensi

. bilidade social de- moitas xeneracións de 
obreiros e cidadáns en xeral. · 

Hoxe é noticia porque a partires do dia 
30 convoca o primeiro Congreso de E~cola8 

~ de Formación- Profesional de España. Nos 
seus cursos e conferencias loitan por cr~ar 
persoas creativas e libres. 

COMENZO DE CURSO 

¡Que doado xogar a profeta no campo 
do ensmo"! A trancas e_ b1lrrancas -comenzou 
·c:) cuno, e os nenos ~tigados cargaron cos 
seus petates de libros e ... a facer kilómetros. 
Como de costume _os transprotes non_ funcio
naron. E o mesmo ocurrirá, despois; cos co-
medores. · -

Xa o avisabamos hai meses, p_ero 'e~quí 
ninguén se entera: os pais non se ~rganizan, 
os mestres non se manifestan e os nenos son 
os perxudicados. 

UNHA NOVELA PREMIADA 

Non nos voltamos atrás, e irnos falar 
agora dunha novela a que ~ lle ven de .dar 
o Premio Blanco Amor. Estamos na te unha 
gran obra. E de loubar que· 54 axuntamentos 
galegos se unan pra ~onceder este premio 
cultural. · 

O autor é Victor Freixanes, un xoven 
profesor e xotnalista . . E o título do libro é 
un chisco complicado: "O triángulo inscrito 
na cireunferencia", mais non se desanimen, 
encéteneno e ... ¡bon proveito ! 



A ENTRADA NA VIDA 

Moitos queren entrar na vida 
polo porto_ ancha, . 
ben vestidos e ben calzados, 
rodeados de comodidade, 
de fama e de hono-r, 
sen a mais cativa mancadela 
nen no_ corpo nen no espírito. 
Oeste xeito 
cose nunca se entra na· vida. 

No vida éntrase normalmente 
coa fama dt:strozada, 
co traxe rachado, 
moitas veces ispido, 
e sen zapfltos nos pés. 
Na vida éntrose 
con arañazos no corpo, 
e faltos dunha man; 
dun pé o dun olio. 
Na vida éntrase 
co espírito roto 
coa alma doorida _ 
e o corazón sangrando. 
A vida no-é a meta da comodidade. 
A vida é un don de Deus 
pru os humildes, 
pro os esforzados, 
pro os pecadores, 
pra os vqlentes, 
pro os débiles, _ 
pra os que teñen corazón, 
pra os que loitan polo vida, 
pro os que aqueren de verdade, 
pra os que gozan coa súa presencia, 
pro os qu,.e a choran cando se va{ · 
A vida é un regalo de Deus, 
que se trabal/a dio a dio. 
A vida nunca cadra 
cos cómodos, 
cos apáticos, 
cqs aburridos, 
cos desesperados, 
cos tanto-ben. 

DOMINGO 25 ordinario 

t EV ANXELIO segundo MARCOS (9,38-48) 

Díxolle Xoán: 
-Vimos a un que botaba demos no teu 

nome, e tratamos de llo impedir porque non 
é dos nosos. 

Xesús contestoulle: 
- Pois non lle impidades~porque ninguén 

que faga milagres no meu nonie-fala despois 
mal de nñn. O que non está contra nós, está 
connosco. Ad~mais, todo aquel que vos dea 
un vaso de auga . por serdes seguidores de 
Cristo, tede por seguro que non quedará sin 
recompensa. 

E 6 que escandalizase a. un destes peque
niños que c~en en min, mellor lle fose qlle 
lle .colgasen ó pescozo unha pedra de muiño, 
e o botasen ó mar. E Se a túa man te fai cair, 
córtaa: mais val entrar manco na vida_ que 
ir parar coas dúas no inf emo, no lume que 
nunca se apaga! E se o teu p~ te fai cair, cór
tao: mellor será que entres coxo na vida, que 
ir dar cos dous pés no inf emo. E se o teu -
olio te fai cair, arríncao: mais val entrar cun 
olio no Reino de Deus que ser botado cos 
dous no inferno, onde o verme non morre 
Din o lume se apaga. 

A vida é o Reino de Deus. 
A vida é o pan, o trabal/o, 
os dereitos reconocidos 
das personas e dos pobos: 
A vida é a felicidad e .e a_ festa. 
A vipa é o e!!contro feliz 
co ve ciño, co amigo_, 
co home, coa muller, cos fil/os. 
A vida é a vida. 



QUE E O MERCADO 

Recén estrenada a democracia no mes de xullo de 1977, o gobemo es{Xlñol pediJ 
e parece que terá q~e facelo . ainda outros anos .. Pra informar ós seus lectores~ IRIM.1 
na a Comunidade ~conómica Europea e nun próximo número· de cómo afectaría a G1. 

1 Pequena. histori~ da Comunidade Econó- · 
mica Europ~ (C.E.E.) 

Naceu no ano 1958, trala firma ·do 
Tratado de Roma, que suscribiron Alemania, 
Bélxica, Francia, Holanda, Italia e Luxem
burgo. A idea era camiñar cara unha unión 
política europea. As condiciónrpara formar 
parte eran: ser un país con democracia parla
mentaria e estar disposto a facer un Mercado 
Común de produtos industriais e unha polí
tica co~ún nos produtos agrícolas. 

No ano 1973 entraron a Gran Bretaña, 
Dinamarca e Irlanda. O gobemo noruego ta-
. mén quería entrar, pero resultou que tras ser 
consultado en referendo o pobo noruego di
xo non, en gran parte pola oposición dos 
gandeiros. 

No ano 1981 entro tamén Grecia. Agor-a 
España e Portugal están ás portas. Astra 
agora non demostraron interés· ·por entrar 
países como Suiza, Austria, Suecia ou 
Finlandia. 

2 A poi ítica económica do l'!lercado Común 

Mercado Común prós produtos indu's- . 
triais quere decir que, en p~cipio, os países 
membros están dispostos a non cargar o pre
cio na fronteira, e a deixar circular e vender 
os produtos fabricados polos outros países 
membros. Normalemnet os países recargan 

nas fronteiras os produtos que fabrican paí· 
ses estranxeiros (tasas arancelarias) , especiai
mente os que resultarían mais baratos que os 
"de fabricación pr-opia: fano .así para protexer 
a industria propia. España recarga o precio 
dos tractores e coches fabricados no estran
xeiro (que poderíamos comprar moi baratos) 

. pra protexer a industria española e con ela 
os postos de traballo. · 

O Mercado Común, en cambio, suprime 
ese aranceis nos intercambios de mercancías 
entre os países membros. De cara a fóra, ta
meÍl están de acordo en cargar todos as mes- · 
mas tasas os produtos que veñen de países 
non mebros da .C.E.E . 

3 A p0lítica agraria na C.E.E. 

. Ademais do Mercado Común indus
trial, a C.E.E. ten unha política Agraria co
mún: os· precios dos produtos do campo son 
iguais pra tódolos países membros, teñe~ as 
mismas ·normas de calidade e as axudas ós 
agricultores (pois a C .E.E. réxe~e polo princi
pio da libre competencia) teñen que ser a 
mesma en tódolos países. Agás prás patacas e 
a madeira, cada produto ·agrario ten o seu -~e
glamento: precios, garantía de compra en ca
so de excedentes, calidade, subvencións, etc. 
E o reglamento é GOmún pra tódolos países. 

Así poi; logo, a C .E~E. é algo mais ca un 
Mercado Común: ten tamén unha política 
agraria común e pret.ende chegar co tempo a 
unha política de. transportes e monetaria co-



COMUN EUROPEO 

'a entrada na Comunidade Económica-Europea (C.E.E.). Levá cin~o,..,anos esperando 
A pediu a colaboración dun especialista que nos informase primeiro de como funcio
ilicia a entrada de España. ·· · 

4 Os organismos da _e.E.E. 

Os principais previstos no Tratado de 
Roma so~: 
• O Parlamento. De elección directa. Polo 
de agora é só consultivo; 'decir, BOi\ fai leis, 
senón que emite dictames e consellos. Pode 
tamén, por unha maioría moi grande, facer 
un voto· de censura á Comisión (pero non o 
Consello). 
• O eonsello de Ministros. E t> principal 
organismo da C.E.E.: el fai os decretos e de
cide o camiño a seguir. F órmano un ministro 
de-cada país membro. 
• A Comisión. E o encargado de levar a ca
bo o que acorda o Consello de Ministros e 
de ·propoñer 6 Consello a política a ~ir. 
Forman a Comisión 14 comisarios elex.idos a 
proposta dos países membros (Alemania, 
Francia, Gran Bretaña e Italia elixen dous 
comisarios por país, e os outros seis mem-
bros un por país). · 
• Tribunal de Xusticia. A súa misión é ase
gurar o respeto e comprimento dos princi
pios constitutivos_ do Tratado de Roma. As 
súas qecisións están por riba das sentencias 
dos tribunais dos países membros. 

5 Organismos agrarios da e.E.E. 

O principal é o F.E.O.G.A. (Fondo Eu
ropeo de Ordenación e Garantía Agrícola). 
Este organismos asegura, mediante a súa sec
ción Garantía, un precio mínimo prós pro
~utos agrícolas,- ás veces transformados, 

como no caso da leite: só compra leite en po 
ou manteiga, ou unha clase de queixo italia
no de boa conservación. En subvendonar os 
produtos agrarios é no que mais gasta a C .E.E. 
E.: o 70 por cen do seu presup_osto total té
vao o F.E.O.GA., que dedica o 40 por cen 
dos seus fondos a subvencionar os produtos 
derivados da leite. 

O F.E.O.GA. tamén ten como misión 
axudar á refo~ das estmturas agrarias e 
das explotacións. Na práctica, o presuposto 
do F.E.O_.GA. repártese: 95 por cen pró 
fondo de garantía e 5 por cen prás axudas ás 
reformas de explo~ións que as están levan
do, na súa maioría, as zonas e países mais 
adiantados. 

Próximamente 7 IRIMIA informara de 
como a entrada de España na C .E .E. afectará 
a Galicia. 

ELISEO MIGUELEZ 



A TOÑA E O MANUEL, HOSPITAÜDADE ANCESfRAL 

A soedade compaitida pola Toña e o 
anuel somentes se víu raxada un dia por · 

UJlba raioliña de esperanza e ledicia. · 
Dense o caso de que cinco pequenos da 

capital - pra ser precisos, tres pequenos e 
duas pequenas, algúns de octavo de EXB
escoitáronlle falar ó seu mestre dun castro a 
medio excavar. No seu maxín infantil foron 
tomando corpo mil fantasías de encantos e 
tesouros escondidos, astra que un dia aló se 
botaron, no coche de línea, en p~ICura do 

:tro e dos seus tesouros. De camiño pra el 
· veron que pasar por diante da casa do Ma

n el e da Toña. 
AH estaba o Manuel sentado á porta fe

rrando unhas zocas. 
Non vos imaxinades o alivio dos pequenos 

ó velo, porque xa levaban un bon cacho an
dado desde a parada do coche de línea sin a
topar alma bendita a quen preguntarlle se 
ían ben ou ían perdidos. Ademais, as casas 
pechadas que foran d~ixando tras deles e o 
silencio total, ó q~e non estaban afeitos, me
téranlles unha miaxiña de pavo ría no corpo. 

O Manuel, ver aquel~s cinco pequenos 
xuntos tan pertiño da súa casa, semellóuse
De mismamente unha aparición de tempos 

· fuxidos. · 
Entre os vellos e os nenos a conversa é 

doada. Non hai fronteiras prefabñcadas. 
- Faría o favor de -<lec~os se irnos _ben 

pró castro e se nos falta moito pra chegar. 
- Tedes que seguir subindo por ahí tras 

da casa. Faltaránvos uns seiscentos metros. 
Eu o castro conózoo ben, que teño arado 
moito alí, a carón del. 

- ¿E nunca atopou ouro? 
- Non, meus neniños. O ouro non se ato-

pa. Hai que sudar moito a camisa pra facerse 

con case nadiña. E logo, cando nieµos o pen
sas ¡rás!, fóxeche das mans como unha an
guía. 

- Se cadra os que viviron no castro tiñan 
moito e deixaron algún teso uro escondido. 

- Non o creo, porque os que ocuparon 
antes o castro, os mouros,tamén terían que 
sudalo e non serían tan burriños pra deixalo 
restrobado. · 

- Imonos. 
- ·. Non vos apuredes. Descansade un quis-

quiño que quero que vos vexa a Toña. Hase 
aledar moito ... ¡Toña, ven acó que aterriza
ron na nosa porta cinco" anx~liños! 

Cando a Toña se topou cos cinco peque
nos de súpeto, estivo. tentada a bicalos un 
por un, sin mediar palabra, pero contívose 
por falta de confianza. Non lles quitaba ollo, 
e ollándoos a eles vía ós seus netos, astra que 
o Manuel case lle berra: 

- Non te quedes ahí engaiolada. Trailles 
uns caramelos. 

- ¿Caramelos? Ben -sabes que hai moito 
tempo que non teño ningún. Antes, cando 
había pequenos por aquí sempre tiña, pero 
agora ¿pra quen os hei ter? 

- Pois logo prepáralles unha tortilla de 
patacas e unha:s torradiñas con manteiga, que 
queren subir ó castro e pra iso hai que repo
fíer forzas. 

O Manuel convidábaos de corazón, sin 
darse conta el mesmo de que a tortilla era 
unha trapazadiña pra retelos m_ais tempo 

· xunto a sí. 
Os pequenos, qu~ eran da capital, ollában

se uns ós outros ~espavotidos. 
Ainda, nunca ninguén lles falara da hospi

talidade ancestral das xentes das nosas aldeas. 
¡Pobñños! ¡Non tiñan experiencia! 



OS NENOS E AS NENAS (2) 

A semana pasada falabarnos de que di
ferenciándose os nenos e as nenas só no sexo, 
cando chegan a homes e mulleres vese que as 
diferencias convírtense nun predominio do 
home ~obor da muller, que queda nunha si
tuación de inferioridade. Deciarnos tarnén 
que esa inferioridade era artificial, produci
da por toda a sociedade ( é decir, por todos 
nós). 

Pro, ¿de que xeito se produce esa discri
minación que fai que, co paso dos anos, os 
nenos sexan dun xeito e as nenas doutro? 
Todos axudarnos, e moitas veces facémolo 
sin decatar, repetindo feítos que veñen de 
antigo. 
Irnos pasar revista a algúns deses feítos dis
criminadores prás mulleres, tendo en conta 
que son só uns exemplos, porque pra poñe
los todos f aríanos falla un libro. 

A) Discriminacións nas familias 
• O neno pídeselle que sexa "valente" (os 
homes non choran), mentres que á nena 
estimúlaselle pra que sexa mais coitadiña 

e chorimiqueira. 
• O neno dáselle mais autonomía ( sair 
con mais hoertade da casa, poder andar 
por ahí), mentres que á·nena ténselle mais 
atada na casa. 
• A nena obrígaselle a axudar nos labo
res da casa, xa desde ben nova, mentres 
que ó neno non selle pide axuda niso 
( ¡cantas casas ~ nas que as nenas fan ta
mén as camas' dos innáns!). 
• Vixílanse moito mais os estudios do 
neno, sobre todo se xa é un pouco grande. 
Coa nena pénsase que inda que non estu
die non é tan grave. 
• Os xoguetes son outra grande fonte "-e 
diferenciación. Prás nenas veñan bonecas 
e cociñas, con pratiños pra lavar e potas 
prás comidas. Se un neno quere xogar con 
iso, réñeselle. Os nenos, moitas veces, xo
gos violentos. E, o que é peor, moitos xo
gos axeitados pró desenrolo da intelixen
cía ( cons.truccións, puzzles, etc) van case 
sempre prós nenos. ¿ Verdade que pagaba 
a pena que en tódalas casas se pensara w1 

pouco nisto?. 
• O neno estimúlaselle as cualidades de 
forza e habilidade (correr. choutar. etc.): 
as nenas, cóutanselles esas a.ficción (non 
vaia ser que manche os -vestidos ou se faga 
un perico). 
• Na nena valórase moito o aspecto físi
co, a elegancia. No neno valóranse mais os 
apartados intelectuais. 

Hai ben mais, pro poden servir de botón de 
mostra e pra que quen lea isto engaJe uns 
cantos mais pola súa conta. Pro non é só a 
familia, tamén na escala e -sobre todo- na 
sociedad e, se fornen ta esa discriminación. -
Diso habemos seguir falando a semana que 
ven. 
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Pronto chego o mes de outubro 
con noticias o montóns: 
entre e/os, o visito 
do Popo e os e/eccións, 

Nun principio íon codror 
as dotas, co gran perigo 
qe moitos veren ó Papa 
coma o peor enemigo 

Por fortuno desde Romo 
tomouse o resolución 
de viaxar cara España 
rematado a elección. 

Algúns partidos do dereito 
exente tradicional 
non recibiron con gusto 
o resolución.papal. 

Quereríon botar man 
dos discursos pontificios 
os sempre comenenciudos• 
a pro/ dos seus beneficios. 

Xa os partidos, artellando 
están a súa compaña: 
esforzándose por ver 
quen deles o poder gaña. 

Como se dí, no te/lado 
aínda está a pelota: 
por iso o irimego 
ha cavilar a quen vota. 

Este contar, con descaro 
aconsella ós irimegos 
que decidan· o seu voto 
polos partidos galegas. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::;: .. j 

,, 
Os dias 8 - 11 de Outubro 

V CRUCEffiO. XORNADAS DE REFLEXION 
PROS CRISTIANS GALEGOS 

organizadas pola Asociación "ffiThHA" 
Este ano con tema: ¿Como facer comunidades cristiás? 

celebrarase en MELIDE 
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