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Entre os días 6 e 10 de decembro 
celebrouse en Santiago de Compostela 
un Congreso internacional sobre "Auto
nomía e Educación" organizado pola 
Universidade con numerosos participan
tes galegos, españois e extranxeiros. Vo
ces galegas dentre os participantes recla
maron unha meirande e millor atención 
ó ensino do galego que ainda non está re
gularmente implantado nas escolas e ins
titutos, e ó ensino en galego. 

Parece que a Xunta de Galicia ten 
moito que decir ó respecto, e xa é hora 
de que faga honor ó seu título de gober
no gal ego ( unha das comunicacións pre
sentadas no Congreso volvía a poñer en 
realce os atrancos que pró aproveitamen
to escolar tiñan os alumnos de fala galega 
que non viran respetada .no ensino a súa 
lingua coloquial), facilitando a prepara
ción do profesorado, a elaboración de 
material gal ego pró ensino e~ galego. 

Pero se o go bemo galego ten moita 
responsabilidade non é menor a dos pais 
e a da sociedade galega. Coma cristiáns, 
as festas da encamación de Deus son un
ha chamada a non desencarnar a nosa vi
da. Dar vida á nosa raíz humana, que é 
galega, dar nova vigoría ó noso idioma e 
con el ó noso pobo, é unha boa maneira 
de seguir o camiño de Xesús, que pra ser 
universal non lle foi obstáculo pertenecer 
a un pobo pequeno, nen falar unha lin-
gua de minorías. · 

Non nos cansaremos de esperar que 
os sacerdotes se decidan a usar a lingua 
galega nas celebracións da liturxia. 

_ VINTE VECES MAIS EN ARMAS que en 
axudas pro desenrolo dos países pobres é o que 
·invirten as nacións mais ricas. 

A OITENTA NENOS podíanse educar co 
que gasta un soldado no seu entrenamento. 

SO NUN MINUTO, o mundo gasta un millón 
de dólares en armamento. 

OS DEZASETE GOLPES DE ESTADO e as 
cinco guerras que sufreu América na época mais 
recente non son síntoma de paz. 

MARCHA PRA PAZ é un grupo de xente 
que recorr~u nestes días Italia hasta Sicilia pra 
protestar contra a instalación naquela rexión de 
cento doce misiles a remates do oitenta tres. 

SETENTA CINCO NENOS MOR RE RON en 
Nicaragua víctimas dun atentado provocado po
lo réximen anterior que non acepta a nova poi í
tica do país. 

CINCOENTA MIL REFUXIADOS POLITl
COS viven . no noso país. Antes España exporta
ba exi lia~fos a consecuencia da guerra civil, ago
ra é o segúndo país europeo en recollelos, des
pois de Francia. Esta xente que pide asilo pro
cede de América, Europa do Este, Irán, etc. A 
paz pasa pola reconciliación das distintas ideo
loxías que hai nun país. 

OS NENOS SON MANEXADOS nestes días 
pola publicidade e o~ intereses comerciais. TVE 
ingresa por anuncios de xoguetes mil millóns de 
pesetas ó ano (o 20 por cento dos seus ingresos). 
As casas de discos consiguen o dez por cento da 
suas riquezas a costa dos nenos, e só fan ó ano 
cento vinte discos prós nenas e casi sete mil 
pensando nos maiores. 



iFEL/Z ANO NOVO! 

iFeliz ano novo! 
iFeliz ano novo! 

Non sabes o que o ano che agqrda. 
Tampouco non caneces · 
o ánimo con que levarás as causas. 

Non tés seguridade ninguha. 
Conóceste abando, 
a ti e a túa debilidade, 
pra pensares con razón 
que o presente 7983 
é un misterio pra ti e pra os teus. 

Con todo, 
quera adiantarche 
algunha certeza irresistible 
algo que nunca fallará ' 
e que poderá termar de ti 
e do teu camiñar incerto. 

Desde o comenzo 
Deus amou a vida, 
e sementou a luz no mundo. 

Deus estimou tanto a súa creación 
que tomou humanidade no seu fi!Ío Xesús. 

F/xose home co home 
pra salvar ó home. . 
F/xose debilidade coa debilidade 
pra enfortecer a debilidade. ' 
F/xose pobre cos pobres, 
pra sentalos nun trono de gloria. 

Deus está con nosoutros. 
Poderanche fallar as amistades 
poderanche fallar os da casa ' 
poderás fallar ti mesmo ' 
-mellaré que esto non pase-
pero Deus non che fallará. 

Lev.a estas certezas no corazón 
e logo busca, lo ita, trabal/a... ' 

Feliz ano novo. 

Domingo segundo despois do Nadal 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (1,1.:18) . 

Ao comenzo existiía a Palabra 
e a Palabra estaba onda Deus 
e a Palabra era Deus. ' 
Ela estaba ao comenzo onda Deus. 
Todo foi feito por Ela 
e sin ela non se fixo n~da. 
O que foi f eito é vida ne la 
e a vida é a luz dos homes · ' 
a luz alumea na tebra ' 
e a tebra non a puido 'apagar. 

A Palabra era a i~z v~~dad~Íra 
que alumea para todo home, 
e estaba chegando ao mundo. 
Ela estaba no mundo, 
e o mundo foi feito por Ela, 
pero o mundo non a reconoceu. 
Veu ao que era seu 
e os seus non a acolleron. 
Pero a cantos a recibiron 
a cantos creron no seu n¿me 
deulles o poder de seren fillo~ de Deus. 
Estes, non do sangue 
nin da vontade da ca:ne 
senón de Deus, foron na'ddos. 
E a Palabra f íxose carne 
e Plantou entre nós a su~ tenda 
e nós vimos a súa Gloria ' 
gloria como de Unixénit~ 
que ven do Pai, 
cheo de gracia e de verdade. 

E da súa ab-~nd~;;_cia 
recibimos todos nós: 
gracia sobre gracia. 
Po is a. Lei foi dada por Moisés; 
a gracia e a verdade 
realizouse por Xesús Cristo. 
A Deus ninguén o viu endexamáis · 
o Unixénito, que está no seo do P~i 
El foi quen nolo revelou. ' 
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ELECCIONS ·oos 'REPRESENTJ 
Ne_stes días estanse a facer lil3S empresas as eleccións dos representantes dos traba 

cións dos seus representantes ou non lles dan a debida importancia e posto que os q 
axudar a millorar as condicións de vida e de traballo dos obreiros, adicamos este pequt: 

Os repiiesentantes dos traballadores poden negociar 
e acordar cos empresarios ou cos seus representantes 
convenios colectivos. Ou sexa, establecer os salarios, 
as xornadas de traballo, as vacacións, dietas, pluses, 
indemnizacións pros casos de accidente, fixar condi
cións pros traslados e prós desplazamentos. Dita dou
tra maneira; os acordos ou convenios serán malos can
do os representantes dos traballadores non sexan bos, 
e pala contra, si estes representantes dos traballadores 
son conscientes e responsables do seu cometido, pó
dense conseguir beneficios prós traballadores. 

CLASES: 

Delegados de personal.- E o caso, cando na empre
sa hai menos de cincuenta traballadores fixos. 

Membros do comité de empresa.- Cando na em
presa hai cincuenta ou mais t raballadores fixos. 

O comité de empresa ten dereito ~ conocer o esta
do de cantas da empresa e a recibir información sobar 
da marcha da misma. Pra que o empresario poida re
ducir a plantilla da empresa, pra reducir o tempo de 
traballo, pra facer traslados das instalacións, pra cam
biar a forma de empresa ou pra pechala é necesario o 
informe previo do comité de empresa. 

ELECCION E MANDATO 

Estes representantes soh elexidos por dous anos. E 
poden ser destituidos mediante a mitade mais un dos 
electores reunidos en asamblea que fora convocada 
por un tercio <lestes, polo menos. 

ELECTORES E ELEXIBLES 

Son electores todos os traballadores fixos da em
presa ou centro de traballo maiores de dazasete ·anos. 

Son elexibles os traballadores fixos de plantilla que 
teñan dazaoito anos cumpridos e con antiguedade na 
Empresa de, polo menos seis meses, nalgúns casos 

chegan tres meses. Os tral 
sexan ·o vinte por cento e 
poden elexir os seus repres• 

Pódense presentar cand 
presentantes dos traballad 
tamén se poden presentar 
tenecen a ningún sindicat1 
sua candidatura tanto nún 
como postas de represent 
plicado por tres. 

NUMERO DE REPRESEN 

De 1 O a 30 traballador 
de 31 a 49, 3 representa 



4NtEs ·oos . TRABALLADORES 
alladores. Posto que hai moitos traballadores que non lle fan moito caso a esto das elec
iue facemos a Revista IRIMIA pensamos que os representantes dos traballadores poden 
eno espacio ó tema das eleccións e a importancia dos representantes. 

lballadores eventuais, cando 
ou mais da plantilla, tamén 
;;entantes entre eles. 
didatos pra elección de re
lores polos sindicatos. Pero 
igualmente os que non per

Go, con tal de que avalen a 
mero de firmas de electores 
tantes ten que haber multi-

nANTES 

res fixos, un representante; 
antes; tamén pode haber 1 

representante nas empresas de 6 a 10 traballadores, 
si estes así o deciden. De 50 a 100, 5 representantes; 
de 251 a 500, 13 representantes; de 501 a 750, 17 re
presentantes; de 7 51 a 1.000, 21 representantes) de 
1.000 en adiante, 2 representantes por cada 1.000 ou 
fracción, sin pasar en total de 7 5 representantes. 

FRAUDES 

No proceso electoral, de cando en vez, danse casos 
en que hai fallos na forma de facer as eleccións e ta
mén que se cometan fraudes, as veces coa colabora
ción dos empresarios, que non lles interesa que saian 
elexidos uns, senón outros. Os interesados poden pre
sentar demenda ante a Maxistratura de Traballo den
tro dos tres días seguintes ós que se cometeu o fraude 
ou o fallo. 

GARANTIAS 

Pra ser sancionados os representantes dos t raballa
dores· necesítase abrir un expediente. Non poden ser 
despedidos, agás que se dé o caso de incumplimento 
grave e culpable do traballador. Esta garantía dura o 
tempo do mandato do representante e un ano mais. 

CONCLUSION 

A sorte dos traballadores en cuestións vítais está 
nas mans dos seus representantes. Algúns en presa.ríos 
tratan de impedir' que certos traballadore~ saian ele
xidos e favorecen que saian outros mais dóciles. Par -
ticipar nas eleccións e cumplir ben o ce>metido de 
representante é unha boa forma de facer ben , e 
contribuir ó progreso dos traballadores. E desde o 
punto de vista cristián pódese afirmar que non é bon 
cristián aquel que non quere saber nada nin lle impor
tan e se desentende dos asuntos que teñen que ver cos 
representantes dos traballadores. 

Antaine Gandoy 
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CA VILACIOS ARREDOR DAS SINALES DE TRAFICOº 

Unpauiño ... D 
Esto pasa por non cadraren as cousas dos señores de influencias 

línea recta ..... ~ 

' demostrado que un home só non f ai nada. 

xa estaba ahí o ano pasado ~ 

do o Serafín atopa esta señal o primeiro que se lle 

á mente é. ''¿Que fará agora a miña sinforosa?'' 

O Serafín é viaxante ...... 
enta de recordos e xoguetes a poucos 

· ómetros ~ 

Claro exponente dunha sociedade machista: Sempre 

on os nenos os que corren tras das nenas ..... 



8S IJ()gS CETRAS 
Comenzamos hoxe unha nova sección na nosa revista, que irá alternando ca 

habitual desta páxina ("A carón do lome"), pra darnos a coñecer o tesouro da nosa 
literatura. 

1.- ESPLENDOR E GRANDEZA DA EDADE MEDIA. 

Aínda que poida resultar sorprendente 
pra moitos, Santiago de Compostela e mais 
o resto de G_alicia viviron no pasado épocas de 
esplendor económico e cultural. O contrario do 
que acontece hoxe, a nación galega era recepto
ra de abundante emigración de toda Europa e· 
tamén dos outros reinos peninsulares. Polo de
mais, a rica burguesía 'galega dos sé culos XII e 
XIII ¡setecentos anos mais aló!- mantiña 
comercio directo cos emporios comerciais de 
'v enecia, Xénova, Barcelona, Lisboa, Londres e 
outros. 

. Paralelo a este desenrolo económico, dáse 
o lóxico ascenso cultural, tanto na literatura co
ma nas demais artes. ¡Son tempos nos que 
Compostela era o centro cultural mais impor
tante de toda Europa!. 

Daquela a nosa língoa gozaba dunha gran 
brillantez no campo da poesía lírica , pois coidá
base que era a mais axeitada prás composidóns 
poéticas, astra o punto de convertirse na língua 
literaria de tódolos reinos accidentais da Penín
sula. E a etapa dourada dos trovadores e xogra
res galaico-portugueses , dos que consrvamos 
parte da súa extensa obra nos Cancioneiros. 

Estes Cancioneiros formáronse a partir de 
simples cuadernos ou "rótulos" que os trovado
res e xograres regalaban ós señores que os pro
texían en lembranza da súa visita. Destes "rótu
los" só se conserva ún, que nos permite saber 

F oro9 italianos de finais do século XV e 

principios do XVI os que mandaron facer co
pia daqueles cuadernos prás súas bibliotecas 
particulares, interesados pola orixe da ürica na 
Europa de Edade Media. Gracias a eles conser
vamos uns textos, aínda que non moitos, en 
comparanza cos que debeu haber, daquela épo
ca de máximo esplendor da nosa Literatura. A 
súa difusión a comenzos do século XX veu a de
mostrar que os galegos tiñamos un material li
terario medieval igoal ou superior ó das outras 
culturas peninsulares, feíto nunha língua culta e 
non nun simple dialecto. 

Os Cancioneiros son tres, descontando as 
Cantigas de Santa María do rei Alfonso X, O Sa
bio: 

-Cancioneiro da Ajuda. 
-Cancioneiro da Vaticana. 
-Cancioneiro da Biblioteca Nacional de 

Lisboa, ( tamén chamado Colocci-Brancuti). 
Levan estes nomes porque corresponden 

ó lugar onde hoxe se achan depositados. Todos 
eles teñen moita materia en común e entre eles 
tres completan l'nh.as ~ .71 l compos·cións, dis
tribuidas entre uns 160 ou 163 poetas, ademais 
das 64 anónimas do Cancionei.ro da Ajuda. 

/ elahí un tesouro lírico d?. valor inesti
mábel, non tanto pola can tidade r. le chegou a 
nós, como pola calidade, que en naa a desmere
ceu co paso do tempo e constituie u.'1 ~oce pra 
calquer lector sensible. 

P. Iglesias. 
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Cando empeza un novo ano 
a xen.te dá en matinar 
que, pois é o Aninovo, 
algo novo ha de pasar. 

Desde tempos moi antergos 
xa celebraban os pobos 
con farra e con esmorgas 
as vindas dos anos no vos. 

Existe unha hora máxica 
para comer doce uvas: 
logo a xente dá en beber 
astro quedar coma cubas. 

Non vos é cousa (le maxia 
da vida o anovamento: 
ser.homes novos precisa 
nacer con cada momento. 

O esforzo por renacermos 
non resulta moi doado, 
porque quen mais e quen menos 
xa está na vida instalado. 

Paga a pena sacudir 
a preguiza do acomodo: 
quen lo ita, a pesar de todo, 
celebrará un Aninovo. 
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A FAL~ ·é CAMlRD 
Para o celebrarmos, non 

fai falla moita gramática: 
abonda cunha ducia de uvas e 
bo ánimo. Pero hoxe quere
mos deternos un pouco na 
gramática co artigo determi
nado, que en galego coñece 
dúas formas: unha o, a, os, as 
e outra lo, la, los, las. 

As formas mais frecuentes · 
son as primeiras, por exem
plo: o home, a muller, os ne
nos, as mozas. AS formas se
gundas ló, la, los, las só se em
pregan nestes casos: 

• en contacto co infiniti
vo: así, por exemplo, non se 
di apañar as patacas; é dicir, 

Para celebrármo-lo Aninovo 
non se pronuncia o r final do 
infinitivo, senón apaña-las pa
tacas. (Por iso, algúns aconse
llan o uso do guión para signi
fica-la soldadura entre o infi
nitivo e mailo artigo . Certo 
que este recurso rompe a pa
labra e pode crear dificultades 
na lectura, pero non se ve 
como se poderá salva-la pro
nuncia do galego sen ese re
curso artificial, xa que moitos 
que aprenden o galego nos li
bros e non na fala do pobo xa 
non soldan o infinitivo coa 
segunda forma do artigo). 

• en contacto coa segunda 

*** 
-'EDITA: "Asociación IRIMIA" 

persoa do verbo (p .ex. Ti 
cólle-lo tren), coa cuarta per
soa (nós facémo-los labores) 
e coa quinta (vós sóde-los me
llores). 

• noutros casos nos que ta
laremos o próximo día. 

Empréguese ou non o 
gjón, o que oómpre é pronun
ciar ben e é mágoa que haxa 
tanta xente que vai perdendo 
esa pronuncia da segunda for
ma do artigo. Para celebrarmo
-lo Aninovo e moitos novos 
anos de resistencia d0 noso 
idioma, coidémolo con moito 
agarimo e delicadeza. 

*** 
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