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O ABORTO DESPENALIZADO 

O día 25 de maio .pasa- non castiga a quen fai 
do o Con~eso dos Dipu- tais causas. 
tados aprobou unha re- Os que loitan contra a 
forma ao Código Penal despenalización do ahor
que fai referencia a al- to ain que están polo res
gúns aspectos do aborto. peto á vida e afirman que · 
Aprobouse co SI dos so- todo aborto debe ser cas
cialistas, co queremos tigado pola ·leí, pois é un 
máis dos comunistas, asesinato. Pola contra es
algunha que outra discré- tar a favor da despenali
pancia, e co NON alpori- zación non quere dicir 
zado do grupo popular. necesariamente que un 

A reforma consistía en sexa un abortista, e moi
despenalizar o aborto en . 
tres casos: cando se dá un 
perigo evidente para a vi
da da mai; cando se prevé 
que o neniño naza sub
normal ou malformado; e 
cando se trata d unha mai 
embarazada por violación. 

Despenalizar quere di
cir que a lei non vai casti
gar ás mulleres · que abor
ten neses tres casos ante
ditos, anque tal compor
ta.mento non goza da pro
tección legal (por ~xem
plo, os abortos non serán 
practicados ~atuitamen
te pola Segundade Social, 
eso sería legalizar o abor
to). Despenalizar, polo 
tanto, non quere dicir 
que o aborto sexa un feí
to moralmente bó. 

Non tod<;> o que é in:
moral está penalizado po-. 
la lei,r Por exemplo, nin
guén di que o adulterio 
ou a embriaguez sexan 
cpusas boas, e non obs
tante hoxe en día a lei 

(Jo .embrión de 40 días. 

to menos que non se es
tea polo respeto ávida. 

Nosoutros estamos po
lo respeto á vida, roáis 
aínda polo amor á vida. 
Pero parécenos discutible 
e hipocrita chamarlle ase
~inato ó aborto. En todo 
caso, se eso é un asesina
to, · asesinatos serían ta
mén cantidade de situa
cións extremas nas que a 
sociedade coloca a miles 

e miles de persoas; e non 
digamos xa a pena de 
morte, que foi chamada 
roáis dunha vez "asesina
to legal". 

Agora ben, do que se 
trata nesta circunstancia 
non é de dicir se abortar 
está ben ou está mal, se
non se metemos na cadea 
ou non a unha muller que 
fai un aborto en determi
nadas circunstancias ex
tremas. O que é certo é 
que a leí que ata agora re
xía o aborto era burlada 
na maioría dos casos e so
mente ían ós tribunais 
catro pobres mulleres que 
non foran "listas" ahon
do para librarse da xusti
cia. Unha lei que só se a
plica ós roáis débiles é in
xusta en por si mesma. 

Non podemos rematar 
sen dicir que non estamos 
en absoluto de acordo 
con certos razonamentos 
de outros grupos de xen
te que afirma de maneira 
frívola e · inmoral un falso 
dereito ó seu corpo. i Co
mo se o feto non fora 
roáis ca un pedaciño de 
carne no corpo, e o em
barazo unha enfermedade 
femenina á que se tería 
que buscar curación!. 

De todo este proble
ma, tan sumamente deli
cado, falaremos no próxi
mo número de IRIMIA 
con roáis detenimento. 



OS ULTIMOS SERANOS PRIMEIROS 

Se pensas que es perfecto, 
iestós amañado! 
Non terós entrada ó corazón de Deus. 
O teu nome non figurará nas listas 
dos escol!idos de Deus. 

Os que se eren perfectos, 
os que rezuman santidade, 
os que andan con moita chuler/a, 

· os que miran ó próximo 
. con o/lada de desprecio ... 
eses xa recibiron o seu premio; 
son coma pompas de xabón~ 
figuran moi bonitiñas, 
pero esmorecen nun instante. 
Son coma pó das eiras: 
non teñen gró, 
o vento esparéxeas nun momento. 

En cambio, 
se te sintes pecador, 
se te sintes moi pecador, 
ialégrate!, 
o teu nome vai grabado con letras de 
no corazón de Deus. / ouro 

Se te sintes pecador, 
poderás recibir o gozo do perdón, 
e medrará en ti 
o cariño agradecido. 
Cambearás, 
serás creatura nova, 
disfrutarás da verdade/ra libertade, 
serás, de verdad¡;, fil/o de Deus. 

As túas bágoas de pecador arrepentido 
valen máis ca tódalas perfeccións. 
Os teus bicos de pecador enamorado 
valen mais ca tódalas leis e respetos. 

Deus quérete as/ como.es, 
con esa carga de pecado sen medida, 
con esa túa vontade 
de transformar en ternura 
os rastros de pecado na túa vida. 

Domingo 11 do tempo ordinario 

t EV ANX--ELIO SEGUNDO LUCAS (7 ,36-50) 
Un fariseu invitou a comer a Xesús, el entrou 

na súa casa e púxose á mesa. Unha muller, cono
cida coma .pecadora na vila, enterada de que es
taba alí, levou un frasco de alabastro con perfu
me botouse por detrás aos seus pés, chorando, e 
comenzou a regadlos· coas bágoas; secáballos cos 
cabelos da súa cabeza e bicáballos mentres llos 
unxía co perfume. 

Vendo aquelo, o fariseu que o invitara dixo 
para sí 

· -Se este fara profeta. co~ecería quen é, e de 
que eras, a muller que o está a tocar , unha peca-
dora. . 

Xesús tomou a palabra e díxolle: 
·- Simón, teño algo que che dicir. 
El contestou: 

Di; mestre. . 
Un prestamista tina dous deudores, un debia

lle cincocentos denarios, e o outro cincuenta. 
Como non tiñan con que lle pagar, perdooulle 
aos dous. E lago , ¿quen deles o amará mais? 

Respondeulle Simón: 
- -Supoño que aquel a quen mais 11 perdoou. 
El contesto u: 

Ben <lito. 
E volvéndose cara a muller, díxolle a Simón: 
- ¿Ves esta muller? Entrei na túa casa, e non 

me diches auga para os pés, pero ela regoumos 
coas súas bágoas e secoumos cos seus cabelos. 
Non me diches un bico, pero ela desde que entrou 
non parou de me bicar os pés. Non me unxiches 
a cabeza con aceite, pero ela unxiume os pés con 
perfume. Por eso che digo: moitos pecados se lle 
perdoaron, cando mostra tanto amor ; a quen 
pouco se lle perdoa, pouco amor mostra. 

E díxolle a ela: 
--Os teus pecados están perdoados. 
Entón os demais convidados empezaron a co

mentar entre sí: 
- ¿ Quen é e~te , que mesmo os pecados preten

de perdoar? 
Pero el díxolle á muller. 
- Salvoute a túa fe. Vaite en paz. 



.FACER' COOPERATIV A·S' .coa 
Vai facer 15 anos que unhos 40 labregos da comarca de Ribadeo puxémonos de aco 

discutir OS llOl 

Un pouco de historia 

A intención foi a de resolver os problemas que poidésemos, 
e no caso de que. se escapasen as nosas posibilidades, impliCar 
as distintas autoridades para que os resolvesen, e en todo caso 
evitar que poidesen alegar a nosa falla de participación para 
acadar unha sociedade con máis benestar e con · máis xusticia. 
. O grupo constituise coma un Plantel Comarcal do Servicio 
de Extensión Agraria. Un dos moitos problemas que analiza
mos foi o dos productos que tíñamos que mercar para a explo
tación familiar: pensos, abonos químicos, sementes, ferramen
tas, etc. etc. Chegamos as seguintes conclusións: 

• A calidade dos pensos comerciais e os seus rendimemtos 
eran moi baixos con relación ó precio que nos cobraban. 

• Si nos agrupábamos e faciamos unha demanda conxunta 
dos restantes productos, podíamos lograr mellares pre
cios e mellares condicións no pago dos ~ésmos. 

Primeiros pasos na formación daSociectacleCooperativa 
110s lrmandiños" 

Dentro do grupo-plantel formouse unha Comisión de .15 
membros para que realizasen as seguintes tarefas: 

1.- Realiza-l·os trámites burocráticos para a .creación dunha 
Sociedade Cooperativa do Campo cos fins antes expostos. 

2.- Adquirir un solar onde se poidese asenta-la fábrica de 
pensos e que reunise os seguintes requisitos: Próximo a unha 
carretera nacional e á rede de alta tensión de distribución .de 
enerxía alectrica e con facil abastecemento de auga corrente. 

3.- Facer un estudo ecbnómico da futura fábrica tendo en 
conta: presuposto de construcción e maquinaria, así como os 
gastos de producción e financiación dos distintos módulos 
productivos supostos (desde 300·.ooo Kgs/mes hasta 600.000 
kgs./mes). 

• , .. :'"A'..; 

4.- Establecer os estatutos e 
5.- Realizar unha campañ~ 

gos para que· poideran facerSt 
acordo con eles e as suas necesi 
ca e a sua capacidade productiv: 

Unha vez feíto esto; o grupc 
vocatoria dunha Xunta Xeral d 
Rectora Definitiva polo períodc 



~PERANDO: "OS· IRMANDIÑOS• . 
1rdo ·para celebrar reunións peñódicas (polo menos unha cada mes) onde poidérani.os 
ros problemas. · 

le réxime interior. 
informativa ao resto dos Jabre

! socios os que quixeran, e de 
idades decidir o "tipo" de fábri
a. 
> promotor dimiteu, previa con
los socios, que elixiron a Xunta 
> que os Estatutos sinalan. 

Evolución desde o comenzo hastra hoxe 

A Cooperativa-Fábrica de pensos para o gando vacuno; por
cino e aviar, .empezou a funcionar o 14.de marzo-de 1.978, fa
cendo 250 Toneladas por mes para 100 socios. Hoxe ten 216 
socios e fai 400 Toneladas por mes e estase a ampliar para po
der chegar as 600 Toneladas,· instalando o reparto do penso a 
granel' para os socios que o desexen. 

En canto a deuda en capital prestado é de 4.000.000 de pts. 
téndose amortizado o 50 por cen do crédito que no seu día 
concedera o Banco de Crédito Agr·ícola, e o Fondo de Reservas 
e Capital Social ascende a· 13.455 .184 f>ts. No ano 1982 entre
gouse penso por va!or de 11.000.000 de ptas·. 

Desde hai dous· anos funciona unha sección de .consumo, . 
que abastece ás familias dos socios en equipamento para as ex
plotacións e para as casas. No ano pasado proporcionou pro
ductos por valor de casi 4.000.000 de ptas. 

A Cooperativa conta con un xerente, con dedicación exclu
siva, e dous obreiros, que fabrican o penso, así como un conta
ble a tempo parcial. 

Resume 

Unha Cooperativa para que funcione ben debe facerse baixo 
un plantexamento de estudo das necesidades que trata de re
solver. Esto deben facelo os interesados. 

O control e goberno da Cooperativa debe estar . nas mans 
dos cooperativistas dun xeito real, para elo é necesario _que par
ticipen nos distintos órganos de goberno qa mesma. Se as cou
sas se fan así, as cooperativas teñen moito que facer na nosa 
terra. 

Ribadeo 22-IV-83 . 
T .. da Rigue/ra 



UN PAXARO EGREXIO NUNHA GAIOLA ESMENDRELLADA 

A ló polo século sexto antes 
de Xesucristo -e xa cho

veu desde aquela- disque houbo 
un home en Grecia· que chamou 
moito a atención. Tanto ós da 
súa época coma os que hoxe te
ñen noticias del tiyérono por un 
per.soaxe meio lexendario. Non é 
para menos coa cantidade de cau
sas chocantes que sobar del se 
contan. Chamouse ESOPO. 

O de chamar tanto a atención, 
· polo visto era debido a que tiña 

cara de destetar nenos, pois, polo 
que se tala, era feo a máis non po
der, tatexo a rabear, xorobetas ata 
chegáren algúns a pensar que ca
rrexaba a diario un acordeón e pa
ra máis, enfocaba en diferido, ou 

, sexa, que nunca andaba por don
de miraba, por mirar con cada 
olio para un sitio diferente. Ta
mén tiña as canelas moi febles. 
Pero hai veces que nunha gaiola 
esmendrellada gárdase un paxaro 
egrexio. Ese foi o seu caso: naquel 
corpo feíto ó machado e con pre
sa, gardábase unha intelixencia 
privilexiada e senlleira, sutil e in
xeniosa. 

O malo é que foi escravo; pero 
nunca ninguén consegu íu facelo 
escravo por dentro. Tamén se di 
que na escravitude -escravitude é 
cando a censura predomina- agu
d ízase mais o inxen io. O ser es-

cravo reportoulle as súas ventaxas, 
tal coma permitirlle viaxar moito; 
xa que, cando algún amo ou al
gunha ama non lle entraba polo 
ollo dereito -o ollo dereito era o 
que tiña máis aberto- facíalle uri
ha perrería, levábano á feira e ven
díano para outro sitio. Os escra
vos sempre viaxan a gastos pagos, 
ás veces en barcos de guerra. 

Un dos amos que tivo foi un 
tal Xantus, sabio filósofo moito 
mais burriño ca Esopo. Unha vez 
Xantus convidou ós seus discípu
los, medio pampallóns e amigos 
de quedar ben co mestre decíndo
lle o que sabían que querían es
co itar. A muller do filósofo, xa se 

. sabe, púxose moi nervosa con iso 
do envite, porque ademáis un dos 
filosofiños fixábase moito nela, 
por aquelo das recomendacións, e 
encargo u lle ó escravo, que para 
iso son os escravos asistentes, que 
fose á praza e mercase o que me
llar ·lle parecese para o xantar. Se 
a cousa saía· ben apuntábase ela 
un tanto, e se saía mal botáballe a 
culpa ó escravo, que para isó son 
támén os escravos. Ben, pois vou 
ó caso de que el, Esopo, só trouxo 
línguas de porco. Cando despois 
dos entremes~s, do pdmeiro, do 
segundo e do terceiro prato se re
petiron as línguas, cabreouse moi
to o Xan_tus e berroulhr a Esopo, 

que para iso son tamén os escra
vos. Esopo !lOn se alterou, que os. 
escravos xa están cocidos nesas 
cousas e este díxolle que non ha
bía cousa mellor ca 1 íngua; por
que coa lingua dase groria, expré
sanse as cencias, as artes, as doc
trinas, as filosofías, os tratos, os sí 
das bodas, os cariños dos pais, os 
amores dos namorados, os balbu
ceos dos nenos, e ainda outras 
causas mais. 

Para cenar dixéronlle os 
amos a Esopo que. puxese algunha 
cousa froxeta, unha xaropada cal
quera, unha cousiña a pasar, é di
cir: cousa .mala. El volveu repetir · 
a lingua. Ante o consiguente ca
breo, que os amos tamén . se ca
brean cos escravos ó ano itecer, el 
razonou: Non hai cousa peor que 
as linguas, porque polas linguas os 
homes perecen, veñen a ser pobres 
despelexan ós veciños, maldicen a 
Oeus que os fixo, inxurian ós pais, 
finxen amores pra cchegar ó que 
queren chegar, aldraxan, vitupe
ran, tratan de amigo ó que tañen 
xenreira e mo itas outras cousas~ 

Cllitra vez mais levaron a Eso
po á feira; porque o filósofo pi
llou complexo diante de Esopo, e 
iso que Xantus era moi pincho e 
bon mozo, de ollos en tecnicolor 

. e pelo .roibo encaracolado. Non 
me extraña. 



UNHA DUCIA DE ADIVIÑAS 

.Outra vez coas adiviñas, admirable expresión da cultura do nosC? pobo e bon 
meio educativo, tal como ternos falado aquí noutras ocasiós (números 21 e 37 de 
IRIMIA). Nesta ocas~ón ofrecémosvos unha ducia delas, recollidas do "Libro das 
adiviñas" de Paco Martín, bo amigo de 1 R IM IA, que xa asomou outras veces ás 
nosas páxinas. Algunhas son unha miguiña máis difíciles cás que vos ofrecemos 
noutras ocasiós, pro · só é cuestión de poñer o miolo a funcionar a tope. iSorte! 

E resistide a tentación de mirar a solución de contado . ... . . . . . . . -.. 
1. Redondo, redondo 

coma un anillo, 
e longo, longo 
coma un camiño. 

7. Cen e cen tillos ten, 
· e todos con leite os mantén. 

8. lOue é o máis parecido a un 
burro? 

2. Do tamaño dunha cazola. 
e ten alas e non voa. · 9. Téñocho gordo, 

4. 

6. 

3. Fala e non ten boca, 
anda e non ten pés. 
l Qué cousa é? 

Pínguele pínguele, pingaba. 
Míngole míngole, miraba. 
se pínguele pínguele caera, 
míngole míngole, cornera. 

5. De baixo da terra veño, 
levo, cara o ceo, altura, 

'10. 

fago chorar ó máis forte 
aínda sin pena ningunha. 12. 

máis o quixera, 
anque entre as pernas 
non me collera. 

lOué haberá qlle facer 
pra sacar vaca 
e media dunha corte? 

11. De canso de cavilar, 
traio a cabeza louca: 
a sogra de miña cuñada, 
lqué parentesco me toca? 

lOué cousiña será pra adiviñar, 
que ten orellas coma o gato, 

· lOué será unha cousiña cousa rabo coma o gato, 
que pasa sempre pola túa porta ollos coma o gato, 

1 
e nunca che dá os bós días? t '? 

~;------~-------------------------e-g_ª_º __ n_on __ e_. ______________ __. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Xa hai tempo que en Galicia 
tanta auga non ca/a: 
corenta d(as e no/tes, 
o diluvio parecía. 

A ver, se agora que chega 
dunha vez, a primavera, 
entran os novos Concellos 
por f(n, nunha nova era. 

ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 
ll 

Mexaron por nós as nubes Catro anos son ben tempo ~~ 
e hai que dicir que choveroñ. para que vaian a pique ll 

i medrou a reuma nos vellos os Concel/os, se é que segue ll 
~~ e as patacas podreceron. mangoneando o cacique. ~~ 
n n 
~~ Parece que xa escampan Prá galeguidade brilla ~~ 
ll estes d/as augacentos no noso ceo unha estrela: ll 
ll no intre en que funcionan falo do axuntamento {~ 
)) d d \\ u os no vos axuntamentos. ''galega" e Redon ela. u 1 ll 
ll ll 
n ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~} 

. . 

A FAL~ # CAMlllD 
As normas do galego ( 111) 

Existe xa, como dixemos, 
unha normativa oficial do no
so idioma, peto hai grupos de 
galegos que non están dacor
do con ela e defenden outra 
distinta á que se coñece co 
nome de reintegracionismo, 
antes chamado lusismo, pala
bra que fai referencia á Lusi
tania, nome antigo do . sur de 
Portugal. 

tuindo un único idioma ( cues-· 
tión que outros discuten e 
non admiten). Por motivos 
políticos galego e portugués 
foronse distanciando, pasan
do o noso idioma a ser influi
do polo castelán e "desnatu
ralizándose";· hai que reinte
grar, pois, a nosa lingua, na 
súa área orixinal galego-portu-. 
guesa, para o que ha ·sevir de 
modelo o portugués actual, 
que ademais ten a vantaxe 
de ser falado, con pequenas 
diferencias, en parte de Amé-

rica (Brasil), de Asia e de 
Africa. Sería así o noso idio
ma máis podente do que é. 

~ Propoñen os reintegracio
nistas determinados pasos pa
ra se iren achegando ó portu
gués. Non queremos entrar 
nesa especie de guerra civil de 
gramáticos; únicamente da
mos noticia desta outra alter
nativa, agardando ese día en 
que tódolos galegos nos deci
damos pola opción máis cor
recta e que garantice o futuro 
do noso idioma. 

A teoría reintegracionista 
afirma algo coma isto: o gale
go, na ldade Media, formaba 
unidade co portugués, consti-
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