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XURAR A CONSTITUCION 

A noticia saltou á rua e ós me
dios de comunicación o 23 de novem
bro: falouse dela nos periódicos de to
da España e nos teledrarios da TV. E 
sigue tendo gran actualidade: o Par la
mento galego privo u dos seus dereitos 
a tres diputados nacionalistas do 
Bloque-PSG que non quixeron xurar 
ou prometer acatamento e fidelidade á 
Constitución española. 

Oeste xeito, 60.000 galegos que 
lles deron o sen voto quedan sin repre
sentantes no Parlamento de Galicia. 

IRIMIA, independentemente de 
estar ou non de acordo coas ideas de-
e nacionalistas, defende o seu derei

to a er diputados e exerceren como 
tal n necesidade de xurar a Consti
tución. 

A Constitución é lei en España: 
non cómpre xurala. O que non a cum
pla terá que verse cos xueces. ·¿A que 
ven logo a esixencia de xurala? Ninguén 
xura o código da circulación e quen o 
infrinxe paga multa. Se os señores di
putados non cumprisen cos seus feítos 
a Constitución non andarían pola rua: 
estarían presos. ¿Por que logo obriga·
los a prometerlle ·fidelidade? 

Nfo o Parlamento catalán nin o 
vasco puxeron ta] norma, que atenta 
contra a libertade de expresión e de 
pensamento que a mesma Constitu
ción proclama e protexe. 

Eses señores nacionalistas non 
engañaron a ninguén. votaron cando o 
referendo da Constitución; e no seu 
programa --que apoiaron 60.000 gale
gos- incluíron sempre o dereito á au
todeterminación de Galicia que a 
Constitución non contem.pla. Por iso 
pra eles é unha cuestión de principio, 
de ideas, de pensamento, e iso unha 
democracia ten que respetalo. Se al
gunha vez atentasen contra a Constitu
ción violentamente ou por medios ilí
citos, xa hai policía e xueces pra ac
tuar. Pero o que non pode facerse é 
obrigar a ninguén a pensar dunha ma
neira determinada, e menos cando eses 
diputados foron elexidos libre e demo
cráticamente por 60.000 galegos. A 
maforía do Parlamento galego non po
de afogar así a opinión dullha mino
ría: sería volver ós tempos do "Movi
menfo", sería a negación da democra
cia, que esperamos que o Tribunal 
Constitucional faga respetar. 
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A VIRXE MARIA DO NADAL 

Corr/a a Virxe Mar/a 
polos montes de Xudea, 
á casa de Zacar/as 
corr/a con grande presa. 

Mov/anna os anos mozos, 
dábanlle atento as ternuras 
pra ver da parente os gozos, 
de ser prá Sabela axuda. 

Cal unha mul!er de aidea, 
muller de aldea que era, 
non desbotaba a tarea, · 
tampouco med/a a entrega. 

E ntrouvos d isposta e forte 
na casa .de Za car 1as, 
coa gracia de Deus por norde 
entrou a Virxe Mar/a. 

Dun xeito sencillo e claro 
deixounos ben dita, lago, 
calé de Deus o retrato, 
cales son de Deus os modos. 

A Virxe Mar/a agora 
non quere ser doutro xeito: 
presentarse en boa hora, 
compartir os sentimentos. 

Pro se alegrar ·cos contentos, 
pra se !aiar das ausencias, 
pro ser no sofrir atento 
de Deus vivida presencia. 

Mar/a, alma de pobre~ 
á for70 de Deus aberta; 
María , humilde e forte, 
d !oita da xente atenta. 

Por onde pasa fa/ando, 
ou ensumida en silencio, 
a xente queda cantando 
de Deus o grande misterio. 

Domingo .cuarto de Advento 

t EV;\NXELIO SEGUNDO LUCAS (1,39-45) 

Naqueles mesmos días saíu María" con 
moita presa camiño da montaña, a unha vilá 
de Xudá. Entrou na casa de Zacarías e saudou 
a Isabel. E non ben oiu Isabel o saúdo de Ma
ría, o neno brincoulle no ventre. Entón, chea 
do Espírito Santo, exclamou Isabel, a grandes 
voces: 

Bendita ti entre as mulleres e bendito o 
froito do teu ventre. ¿ Quen son eu para que 
nie visite a nai do meu Señor? Pois non be~ 
chegou o teu saúdo aos meus oidos, brincou 
de alegría ~ criatura no meu ventre. ¡ Ditosa 
ti que creiches que se cumpriría canto foi 
anunciado de parte do Señor! 

Queda cantando a grandeza 
de quen fai a maravilla 
de se quedar dunha peza 
ante tan pobre escraviña. 

Queda cantando as !oubanzas 
á Deus, que abaixa ós soberbos 
e fai peso na balanza 
dos humildes e os valeíros. 

Por eso, Virxe María, 
· nas vlsperas do Nada/, 

sumámonos á cantiga 
da Sabela, a túa curmán. 

Bendita entre as mulleres, 
bendito o teu froito santo, 
bendita por dar fe e creres 
a quen en tí fixo tanto. 



O próximo 21 de decembro fará dous anos da aprobación en Referendo do Estatu1 
Moita menos abstención houbo o día 20 de outubro do 1981 cando os galegos elexiron 
Recordemos como se repartiron os 71 diputados do Parlamento galego: 26 foron pra 
3 prós nacionalistas do Bloque - PSG e 1 prós nacionalistas de Esquerda Galega. 

. . 

Nacionalistas que non queren xurar a Constitución 

A noticia estivo de actualidade estes días: 3 diputados 
nacionalistas, os do Bloque-PSG non quixeron xurar o acata-
mento á Constitución española e pola mor deso foron despo
seídos o 23 de novembro polo Parlamento Galega dos seus de
reitos como diputados: non poden falar no Parlamento galega 
nin votar nin tan siquera entrar nel mentras non xuren ou pro
metan acatamento á Constitución española. 

Todo o mundo ten unha idea aproximada de quen é 
A.P., quen o PSOE, quena UCD ou o Partido Comunista. Pero 
hai pouca xente que . .,aaiba realmente quen son, que queren, e 
en que basan as suas doctrinas os nacionalistas galegas . Quiza
ves non saiban todos os 95 .000 galegas que os votaron nas 
eleccións ó Parlamento Galega. Irnos intentar explícalo. 

Ouen son os nacionalistas galegos 

hámanse "nacionalistas" porque pra eles Galicia é unha 
nación, un pobo de seu, con características propias que fan 
que s que nazan no seu seo teñan moitas causas en común 
e mo membros dun mismo pobo. Hai unha nación galega, por
que hai moitos factores que a forman: o principal é quizais ter
mos o mesmo idioma, o galega, e tamén un territorio con ca
racterísticas própias, uns costumes, unha economía, unha his
toria e sobre todo un sentimento común de pobo. Así, cando 
un está fóra de Galicia antes de decir que é de Lugo ou da Cru
ña di sempre que é galego: síntese e sábese membro d:un pobo. 

Pero os nacionalistas non so din que Galicia é unha na
ción. Pretenden que teña vida como nación, que cuide do seu , 
que estime o seu ser e o defenda que teña cada vez mais con
ciencia do que é un pobo e que actúe como tal. 

E logo España ¿que é? Un Estado que agrupa a varios 
pobos ou nacións dirían uns nacionalistas . .E din que a proba é 
que Galicia e Cataluña e Euskadi e outros pobos de Espafla xa 
existían antes de que houbese o Estado Español. Outros dirán: 
España é unha nación especial: unha nación formada por na
cións que teñen entre si moita historia común ou moi próxima 
despois de 500 anos de conviviren nun Estado . 

Dalgun.ha maneira a Constitución Española do 1978 as í 
o entende cando "recoñece e garantiza o dereito á autonomía 
das nacionalidades e rexións que a integran" (artigo 2 da cons
titución). Pero esta constitución non recoñece, en cambio o 
dereito a auto-determinación que reclaman os nacionalistas. 

MCG - UPG -·- PGSD - PG 

Estado e Nación, duas cousa 

Hoxe en día é normal ace 
duas causas diferentes. A nació 
cunha cultura e personalidade p 
conciencia. Estado é a organiza 
maneira como se organizan unha 
• · Hai Estados que xuntan ' 
fútb ol de España, todos vimos qt 
do ou a Gran Bretaña, participé 
sentaban a tres nacións : Escocia 
En Suiza , xuntanse varios poi 
oficia.is e non lle vai mal precisar 
Confederación de Estados . Ta 
unión de varios Estados cada un 
pena de morte, e en outros non) 



to de Autonomía pra Galicia coa impresionante abstención do 70 por cen dos galegos. 
o primeiro parlamento da sua historia que daría comenzo a un algo de gobemo galego. 

t Alianza Popular, 24 foron pra U.C.D., 16 foron pró PSOE, 1 pró Partido Comunista, 

BNPG - POG - EG - UG -

· SGTE -·- CCLL -- INTG - A 

as distintas 

eptar que nación e Estado-son 
5n xa dixemos que é un pobo 
nopia da que ten sentimento e 
ación poJítica dun territorio , a 
a nación ou varias nacións. 
varias nacións: no mundial de 

[Ue dun só estado , o Reino Uni-
>arun tres seleccións que repre
a, Inglaterra, Irlanda do Norte . 
>b lY (en Suiza hai 4 idiomas 
men !e) e varios estados: é unha 
~men Estallos Unidos é unha 
:1 con le is propias (en algúns ha.i 
). 

• Hai nacións que están encadradas en dous estados (como 
Cataluña e Euskadi que están en Francia e mais en España) e 
ou tras astra en catro estados como Laponia que pertenece a 
Finlandia, Noruega, Rusia e Suecia. 
• Hai nacións incluso sen territorio nin Estado como lles 
pasa hoxe ós Palestinos e lles pasou ós xudíos. 
• Algunhas nacións botaron centos de anos sen teren Es
tado propio ~ hoxe téñeno desde hai moi pouco tempo: Fin
landia, Polonia, Hungría, Albania e Irlanda teñen estado desde 
principios deste século. · 

En resume: non é igual Estado que Nación. 

Os nacionalistas e o Estado español 

A maioría dos nacionalistas galegas non pretenden que 
a nación galega sexa tamén Estado galego. Válelles estar no 
Estado español pero coa condición de que este respete e pro
texa o ser e a vida da nación galega. Como esto non sempre se 
fixo senon que moitas veces o Estado español asoballou e in
cluso intentou desfacer o ser galego, os nacionalistas galegas 
reclaman que se lle recoñeza a Galicia o dereito a autodetermi-
nación. Irnos ver que é eso. · 

O dereito a autodeterminación 

Auto-determinación é poder escoller o camiño por un 
mesmo. Esto é o que os nacionalistas piden prá nación galega: 
que se lle recoñeza o dereito a escoller entre unirse a España 
ou separarse dela. 

Este dereito téñeno os individuos: poden marchar de 
España e poden deixar de ser españois escollendo uutra na 
donalidade. O dereíto a autodeterminación, seméllase algo o 
dereito do divorcio. Que o haxa non quere decir q i.F'! a xente 
se divorcie , senon que poden facelo, e na práctica hai rnoi pou
cos que o fan. E un remedio pra cando as cousas v:-¿an moi 
mal, pero o ideal non é o divorcio, senon a unión e le\ arse ben. 

Igual pasa coa autodeterminación: non sería prn •··~ a!'ar
se de España senon pra poder facelo , sempre co awrdo da 
maioría dos galegos, se fose mal a convivencia de Gafü:icl con 
España e peligrase a sua vida como nación . 

Hai moitos estados democráticos que recoñecen ese de
reito , corno por exemplo Canadá. Por non recoñecelo a consti
tución Española, os nacionalistas negáronse a prometerlle "aca
tamento e fidelidade". 



A SOIDADE DUNDA DEUSA 

O E LAD 1 O pasara en Ma
drid uns meses hai al
guns anos, pero non se 

afacía. Tiña señardades, mó
rriña, saudade e todo o que 
debe ter un galego que se pre
cie. e iso que contaba con vol
v r antes de que pasase un a
no enteiro. 

As veces os domingos pola 
n ite, aló ás altas horas da 

adrugada, cando tamén a
d rmecía a circulación, íase 
astra xunto da Cibeles. Con 
iso de que tiña e ten un carri
ño, parecía que se sentía mais 
achegado á súa casa e á súa in
fancia. Despois de tres ou ca
tro encontros chegaron a ter 
co fianza, e non tardou a Ci
beles en mandarlle subir ó seu 
carriño. Agradeceullo moito, 
anque de entrada tivo os seus 
reparos, porque tiña medo a 
cair en pecado mortal só polo· 
feito de achegarse a unha deu-

pos invitouno a subir ó carri-
ño. 

-lOnde estás agora-, pre
guntoulle. 

- Estou nunha aldea da 
Chaira luguesa, unha das mi
nores comarcas gandeiras da 
gandeira Galicia, contestoulle. 

-Ahí era onde debía de 
estar eu. Dasm~ envexa. 

-Muller, non pretenderás 
que crea que ti queres fuxir 
da cidade para a aldea. O mo
vimento ven sendo á inversa: 

ves que se desapareceses ca
brearíanse os de Madrid e can
do se · cabrean os de Madrid 
ternos que botarnos a tremar 
os das aldeas do F isterra. 

-Boh,· os de eiqu í non me 
botarán de falta en moito 
tempo, astra que tivesen que 
facer outra edición de posta
les. lTi non te fixas que to
dos pas~n de -largo sen botar
me unha ollada? Están tan 
afeitos a terme que xa se es
quenceron de que me teñen. 

pagana e tamén polo respe- ,,,...... 
ós leóns que están xungui- ; -----· __.,,- -~· -----.. ---·· - ... 

o ó carro. 
- Non tés porque terl les 

medo - díxolle ela-, que en
tre o gas carbónico da circula
ción e os anos que levan de ci
vilización están atoalladiños 
de todo. 

Haberá causa dun mes vol
veu o Eladio dar unha volta 
por Madrid e parace que non 
se viña agusto sen ir saudar á 
que tora a súa amiga. Ache
gouse a ela con medo á decep
ción de que non o reconoce
se, pero reconoceuno á pri
meira e aJll10 nos vellos tem-

fuxir da aldea para a cidade. 
En son moi seco respon

deu ela: 
-Eiqu í non son niguén. 

Son unha inadaptada. Dime, 
lqué pinta a deusa da agricul
tura e da fertilidade no medio 
do asfalto? lCal é meu papel 
eiquí onde case ninguén sabe 
o que é parir unha vaca na ca
sa dun labrego, como espiga o 
millo ou cando se debe facer 
a colleita do trigo? Lévame 
canda tí. 

-lso non podo facelo,lnon 

Daquela o Eladio caíu na 
conta dunha das posibles ra
zóns poJas que a Cibeles, sen
do ela toda unha señora deu
sa, fixera caso del: tamén se 
sentía soíña entre tres millóns 
e pico de habitantes. 

Disculpouse con que non 
podía dicir .a última palabra 
sobre o asunto do traslado 
sen permiso expreso dos seus 
superiores. 

Se cadra cando teña que 
volver a Madrid xa non vai ver 
á Cibeles. 



N ESTES dias, perto xa do alumhramento da mai modelo de todalas mais cris
tiás queremos lemhramos en ffiIMIA -das mais embarazadas, e darlles llll8 

consellos pro millor desenrolo do embarazo. 

1) ATENCIOS MEDICAS: 3) MEDIDAS HIXIENÍCAS: 

o embarazo é, en principio, un estado de 
saúde normal. Pro os cambeos que se produ
cen no corpo da muller fan difícil separar as 
veces a normalidade da enfermedade. Polo 
tanto é moi importante que toda muller em
barazada sexa controlada por un especialista, 
para poder recoñecer · canto antes calquera 
anormalidade que poida amenazar o benestar 
do tillo ou da mai. 

A primeira visita ó médico débese facer 
no comenzo do embarazo; e logo unha vezó 
mes deica o séptimo, no octavo mes a visita 
tarase cada quince dias, e no noveno unha 
vez a semán. 

2) ALIMENTACION: 

Durante o embarazo un aumento de peso 
de sete quilos é completamente normal, e 
mesmo un aumento entre 9 e 12 quilos ta
men pode considerarse dentro do normal 
(contando cos catro quilos de feto e o au
mento de peso da mai). Pro compre contro
lar este peso cada semán, e facer comidas fre
cuentes e pouco abundantes, variadas e equi
libradas. 

Alimentos recomendados: Carne, peixe 
branco, fígado, ovos, queixo, manteiga, meio 
litro de leite diario, verduras e froitas. 

Alimentos permitidos con precaución: 
Pan, doces, grasas e café. 

Alimentos prohibidos: Carnes e peixes sa
lados, embutidos, picantes e 1 icores. 

Exercicio.- A muller embarazada non ten .1 

por que limitar o exercicio físico, sempre 
que non se canse moito. Pode facer deporte 
(ou salir cas vacas ... ) e sonlle moi recomen
dables os paseos ó ar libre. 

Traballo.- A muller preñada debe seguir 
traballando, sempre que o traballo non a de--
xé derretada, e debe facer períodos de des
canso. 

Baños.- Está indicado bañarse cantas ve
ces se queira, anque debe terse moito coida
do pra evitar caídas, sobre todo nos últimos 
meses. 

Vestidos.- Serán prácticos e floxos, sen 
cousas apretadas. Son aconsellabeis os soste
nes cómodos, as faixas maternais e os zapa
tos baixos. 

Intestino.- Coidar os estreñimentos e as 
almorreiras, moi correntes. Pra evitar esto é 
importante: tomar moito 1 íquido, facer exer
cicio, se é preciso usar laxantes suaves (sulfa
to de magnesio). 

iNon fumar.- As mais fumadoras soen 
ter tillos con peso inferior ó normal, hastra 
medio kilo. 

i Non beber alcohol.- Produce ne nos sub
normais. 

iCoidado cas menciñas.- f 1on tomar nin
gunha sen consultar ó médico. 
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DEBESE FACER CONSULTA URXENTE POR CULPA DE: 

• Calquera hemorraxia vaxinal. 
• Hinchazón da cara e dos dedos. 

• Dor de cabeza forte e arreo. 
• Escurecemento da vista ou bOrrosidade. 

• Dor de barriga. 
• Trousos repetidos. 

• Escalofríos ou febre. 
• Molestia e resquemor ó mexar. 
• Perda de 1 íqu ido poia vaxina. 
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P Acenda vostede a radio Señor meu pai de familia ll 
~~ ou'piendo o televisor: teña coidado que ahí ven ~~ 
~~ decawrose de que irnos ese tempo en que vostede ~~ 
li entrar nun ''mundo mel/or". fará de bói de Belén. u 
N ll 
;¡ •~-'a'S son ·~el1'c1'-'ades" O · " -' " ll I! , uu1 11 u1 comercJO, moi pieuoso <2 
1? · porique.xo chega o Nada/: vaipoñer un Nacemento · ll 
~ ll il va/ahí tedes unho estrela porque lle entrou o fervofi u 
U afumando nun portal. da "fe" no tanto por cento. ll 
1 ll u ll 
1 Vai peto-lo propaganda iPobre Xosé e María! n 
lt forte no ·seu.corozón,· iPobriño Divino Infante! ll u n n prepare vostede o peto: iPobres de nós, que c_aimos n 
l? voi quedar sen patacón. nas mans de tanto mangante! ~~ 

e n 
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A FAL~ é CAMlND 
Veleiquí unha frase enxe-

. bre galega sen posible traduc
ción total ó castelán, porque 
tén o que chamamos a sema
na pasada un pronome de so-
'dariedade - che- e mais un 

r ativo de interés -me-, do 
.1ue boxe queremos falar. O 
:f)rimeiro consiste en implicar 
ou facer solidario 6 interlocu
to¡f na miña acción ou senti
mento. ¿E o segundo? 

A rapaza, desde logo, non 
me estudia a mín, que non 
son o " obxecto directo,, do 
seu estudio, senón os boros. 

A rapaza estúd iacheme ben 

Eu son o que se chama na 
gramática o obxecto (ou com
plemento)' iiidirecto. Porque 
eu son quen ten interés en 
que estudie - son a nai ou o 
pai- e estou interesado na 
acción dela e, por fortuna, ela 
correspóndeme co seu esfor
zo. (Os rapaces moitas veces 
non . estudian o que dehesen, 
pero aqu í preferímo-los e
xemplos positivos e tamén os 
país que estimulan ós seus fi
llos e non os que lles berran) . 

O dativo de interés pode ir 
acompañado do de solidarle-

:EDITA: "Asociación IRIMIA'' 

dade, como vemos na cabecei
ra <leste escrito. Por exemplo, 
podo dicir: "o neno come 
ben", sen mais, pero tamén 
podo engadir interés, porque 
son a súa nai: "o neno cóme
me ben", ou con solidarieda
de, facéndote entrar a tí, a 
miña amiga, no asunto: "có
mecheme ben". Pero nunca · 
podería dicir: "te me come 
bien", cousa que. adoitan dicir 
quen lle foxen á fala galega e 
o que andan a falar é un cas
telán con sintaxe galega: o 
castrapo . 
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