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PORTUGAL PAIS IRMAN 

O día 1 O de setembro os .!lmigos que 
IRIMIA ten na zona de Vigo chámannos 
a celebrar a Romaxe anual no monte 
Aloiá, xunto a Tui unha das máis antigas 
capitais de Ga1icia. 

Os organizadores da Romaxe invítan
nos hogano a celebrar a irmandade entre 
Galicia e Portugal. Por iso o lema que 
presidirá a Romaxe é "O Miño non sepa
ra". Por iso este ano Irimia manda tamén 
invitacions ó "Alén Miño", á orela irmá 
esperando se produza un encontro vivo 
entre crentes galegos e portugueses. 

Que co encontro vefia o cofiecemento, 
e con el un achegamento máis forte. 

Dá magoa pensar que para moitos por
tugueses o galego é só un español máis, 
ignorando incluso que ternos uns idio
mas irmáns, na súa orixe o mesmo idio
ma. 

Dá magoa . pensar que moitos galegos 
poidan sentirse máis achegados a un es
pafiol de Melilla (por poñer un caso) que 
a un veciño portugués de Viana do Caste
lo, co que comparte uns costumes, unha 
fala, unha psicoloxía tan semellante e tin 
pasado tan común. 

No norde de Portugal falar de "gale
go" foi, e aínda segue sendo para moitos 
case a mesma cousa que falar de "moi
nante", vagamundo, home de pouca cul
tura. Non hai que amilagrarse nin indig
narse porque outro tanto pasa entre nós 
co portugués. Esto só é posible pola mu
tua ignorancia e polo mutuo descofiece
mento que hai que tratar de sandar. A 
Romaxe será un pasifio. Que cada un dea 
os que estean na súa man. E que a Xunta 
de Galicia, como goberno galego, promo
va o intercambio con Portugal, que se pa
ra moitos esp3ñois pode ser un país es
tramceiro, para un galego só pode ser un 
país innán. 

A GUERRA ENTRE O tRMJ E iRAK semella 
non preocu~ar ;, n inguén .: rnentre~ tanta levan 
mono ent •e duascenta~ a medio rnilión de per
soa~ e os f er1dus suoe-n do!> se iscentos mil. · 

O ONCE DE SETEMBRO DE 1973 üpuñaiába
se en Chiie a tenra libertade. Cumplense hoxe 
10 anos que os mi ' 1tares daban 8n golpe de Es
tado e mor da un home' !ea!: o Presidente cons· 
títucional Salbador Allende. O orice de cada 
mes a voz do pobo fáisc; o ir aínda que sexa a 
golpe de cacerola, só truncada polas balas do 
dictador que ten no seu haber moito sar1gue 
vertido. Máis de seiscentos mil chilenos viven 
lonxe do país agardandc o rnencer da libertade. 

CINCO CENTOS MIL arapaces escomenzan es
tes días os seus estudos de EXB; BUP oll FP nas 
aldeas e vilas galegas. Os máis marxinados se
guen sendo os nenos de preescolar, aínda que a 
partires deste curso estes nenos de menos de 
cinco anos poderán acudir ós grupos - esco~ares 

no transporte escolar que até agora tiñan prohi
bido. 

OS NOVOS SALARIOS PROS TEMPOREl
ROS NO NOISO CAMPO xa están ahí. Corres
póndenlles por corenta horas semanáis e cunhas 
vacacións mínimas de trinta días, ós maiores de 
dezaoito anos 1623 diarias e para os de dezasete 
anos: 995 pesetas. 

A SOMBRA DA TERCEIRA GUERRA MUN
DIAL é unha realidade para o corenta por cent9 
dos esp9ñoles, según un inquérito moi serio de· 
hai uns meses. A mitade-dos entrevistados pen
san que España entraría nesta guerra, e un ter
cio deles pensa que será Esatados Unidos e de
sencadenante desa guerra. 

Felipe González non quere talar mais que cos 
gobernos Vasco e Catalán tras do fracaso da 
LOAPA. O- Vicepresidente da XUNTA veu de
clarar que non se ademitiría somellante discri· 
minación. E unha triste realidade que pro go
berno do estado GALICIA é ben pouca causa, 
mais tamén que a XUNTA está recollendo ago
ra o que denantes setnentou. Xa se sabe: Se un 
non fala a tempo, despois non se queixe de que 
non o escuitaron. 



O DEUS Dt.-XESUS 

Postas a fácer ímaxes 
de como é Deus co perdido, 
púxonos diante 
Xesús 
a dun pastor affixido; 
que cruza montes e vales 
buscando con grande presa 
a ove/liña aparvada 
que no monte se perdero. 

E /ogo que deu con ela, 
vo!ve cheo de. contento 
coa súa ove/la ó lombo, 
cansado, sen moito alento, 
mais tan cheo de ledicia, 
que faí no barrio unha festa 
pro celebrar a presencia 
da ove/liña que perdera . . 

Oeste Deus falou Xesús, 
este é o Deus dos cristianos: 
un Deus que acolle ós ru íns, 
que come a gusto cos malos. 

Postas a facer imaxes 
de como é Deus ca perdida, 
púxonos diante 
Xesús 
a da mu/ler aflixida, 
qµe acende as fu.ces axiña 
e barre a casiña enteira 
buscando con moito tino 
a moeda que perdera. 

DOM 1 NGO 24, do tempo ordinario 

EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (15, 1-10) 

Tamén os publicáns e pecadores se achegaban a 
Xesús para o escoitaren. Por eso os fariseus e letrados 
murmuraban: 

- Este acolle aos pecadores, e come con eles. 
Entón Xesús propúxolles esta parábola: 
- iQuén de vos, se ten cen ove/las e perde unha 

delas non deixa as noventa.e nove no descamapado, e 
vai e~ b'usca da perdida, a ver se a atopa? E cando a 
atopa, volve todo contento ,para a casa, c'?n ela no 
lombo; e chamando amigos e veciños, di/les: "Alegrá
devos coinigo, porque atopei a miña ove/la perdida". 
Asegúrovos que tamén no ceo haberá móis alegr/a por 
un pecador que se convirta que por noventa e nove 
xustos que non precisan conversión. 

E ique muller que ten dez monedas e perde unha, 
non encenderá a luz, e non barrerá a casa, buscándoa 
con coidadiño hastra atopala? E cando a atopa, cha-

, ma amigos e veciños pra !/es decir: "A legrádevos co
migo, porque atopei-a moeda perdida". Asegúr?vos 
que do mesmo xeito se alegran os anxos por un so pe
cador que se convirta. 

E logo que deu con ela: 
abre a ventana da casa 
e chama ás súas viciñas 
·pra decir/les que a atopara, 
que pasaran a noticia 
cuberta en bailes e risas 
e que todos celebraran 
a moeda aparecida. 

Oeste Deus falou Xesús, 
· este é o Deus dos cristianos: 

un Deus que acolle ós ruíns, 
que come cos malos, 
qµe monta festa no ceo, 
que envolve a tena en cantares 
cando algún dos seus filliños 
meflora nos seus andares. 



CDUSAs· e 
O mundo mariñeiro está en crise. Ternos unha costa e unhas rías que xa non dan 1 

paña e podería poñer peixe na maior p~rte das mesas do Estado. Noustante eu vexo que 
á~ súas familia~. 

¿Por qué ocurre esto? Polo egoísmo~ tanto dos capitalistas coma dos mesmos marifi 

O ABUSO DO~ GRANDES 

Os capitalistas son os donas dos grandes barcos dos nosos 
mares que pescan ó arrastre matando a cría de toda clase de 
peixe, moluscos e mariscos. Moitas veces, cando hai vixianza, 
os peixes pequeniño.s tí.ranos ó mar antes de atracar no p<;>rto. 
Outras veces véndeno pra fariña de peixe coa que se fai o 
pienso prós animais. A veces hastra o venden sen que Hes fagan 
nada anque sexan cariocas de:."(t.:ou 7 gramos, ou sexa, hastra 
cento cicoenta pezas nun kilo. ··· 

Outras veces abusan da potencia dos barcos e pasan por en
riba dos aparellos de pescadores máis humildes causando des
trozos, cando tefien mar e mar por onde pasar sen facer mal . . 
Estalles prohibido rastrear a menos de seis millas da costa e 
decote andan por dentro das rías ou a carón dos barquiños 
pequenos que pescan perto de terra. 

O ABUSO DQS PEQUENOS 

Pero os mesmos pescadores, os qu~ teñen unha lanchiña ou 
barcos IJláis pequenos, non. devolven ó mar os mariscos que es
tán en veda, ou péscanos cando está prohibido. 

Outros nadan con artes prohibidas: dinamita, cans ( uns ras
tros destructores), e aparellos que atrapan todo canto hai em-
pobrecendo os caladeiros. . 

Rastra os da pesca deportiva f an destragps. Algúns pescan 
con botellas de osíxeno que está prohibido, outros botan dina
mita nos tobos do peixe que despóis flota e cólleno, pescando 
cantidades non deportivas que logo venden. 

Contáronme duns belgas que con botellas pescaban moití
simo e vendían o peixe na praza sen que se lles puxera impedi
mento. Xa vedes, turistas que debían traer divisas e levan ga
nancias cun peixe que somente debe ser dos mariñeiros, pro
fesionáis do mar. 

O mundo d.o mar que en ocasións é tan solitario, está cheo 
de depredadores. 

OS "CANS" 

Os cans son uns aparatos cunha 
de rastriños e cunha bolsa onde' 
captura. Foi pensado prá ameixa 1 
ños. 

As nosas rías estaban cheas de si 



pra vivir a pesares de ser tan farturentas. O noso mar produciría marisco pra toda Es 
os mariñeíros volven a porto con capturas que non lle dan pra ~anter con dignidade 

íeiros sen exculpará Administración tanto centra1 cm:1a da Xunta. 

LS púas moi grandes en forma 
van metendo as especies que 
pe! "J acaba con fondos mari-

.itios onde non había máis ca 

escobar c0a man e traer 1.rn pu Ciado de berberechos ou de amej .. 
xas. Moitos destes sitios xa c:r;Lfa esquilmados e todo por culpa 
dos cans. Hastra que est~ aparnro ir:ferqa! aparer.éu había amei
xas prn todo o que quixera e bar" t;¡ Agora a que hai vai carísi
ma e o prcbe non a pode comer. 

Nos tempos de aburida.'1da caJ.a .hc mr"! tomaba arredor de 
cen kilos cun rastro de man e dende unha dorna ou unha lan
cha. Agora, á ameixa non vai case ninguén e poden pescar tres 
ou catro kilos con este xeito artesanal . Nos sitios protexidos 
permítenlles pescar hastra dez kilos. 

·- Volvendo ós cans, o seu mal non é únicamente a captura 
ilegal da ameixa senón a destrucción de infinidad~ de especies 
q~e desovan nas praias; chopos, luras, polbós, linguados, roda· · 
ballos, etc. impedíndolles así o seu natural desenrolo e poste
rior aproveitamento polos profesionáis do mar, polos mesmos 
depredadores que se po.derían beneficiar. 

¿ Quén non se lembra que cando empezó u a emigración . a 
Europa, os mariñeiros collían as vacacións no tempo da amei
xa e ganaban máis ca en Alemania ou en Bélgica? 

Os nosos mares galegos son moi farturentos pero hai moitos 
a destruilo. 

A FERTILIDADE DAS RIAS 

Proba da fertilidade das nosas rías témola en Santa Uxía de 
Ribeira onde acotaron unhas zonas extremando a vixianza, an
que os depredadores se aproveitaran da escuridade da noite pra 
facer destragos. Pois sementando ameixa pequenüla e vixiando, 
en outubro, novembre e decembre, pescaban alí máis de catro
centos homes e, en <lúas ou tres horas xa collían os dez kilos 
levando .cada ún cinco ou seis mil pesetas prá casa. Esto lo-
gróuse con soio dous anos de coidados. . 

¡Canto se podería" producir en toda a costa galega e cántos 
postos de traballo se crearían! 

FRANCISCO MARIÑO 
(Aguiño) 
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En cambio a Tebea non 
tivo pelos na lingua para 
preguntar: 

- ¿E eses cazoliños se-
rán para beber? · 

- "Claro, . idiota, ya se 
ve que no has viajado. Se 
bebe así" 

A resposta saiulle á Cu
ca coma un lóstrego e 
coa mesma disposición 
meteu o bico no cazo
lo do bebedeiro, coi
dando que era deses 
que se chaman de vál
vula e hai que apretar
lles no fondo para que 
veña a auga; pero non 
era deses. Era dos ou
tros máis simples, dos 
de nivel, e como leva
ba tanto brío, esfa
chou os fuciños contra 
a porcelana. 

A Cachorra ceibóu un 
bufido especie de garga-
llada que nos sulfatou de . 
contado ós que estabamos por diante e 
zampoulle: · 

··- Anda lista 'joróbáte" ahí. 

Bueno, ''joróbate" precisamente non 
lle dixo, porque a Cachorra debido ó tra
ballo dos anos pasados aínda é ben bruta 
e tamén debido a que de noviña puido ir 
pouco á escola que. tivo que empezar ce: 

·do a traba llar. non ten un léxico moi cul
tivado que qigamos; pero se non lle dixo 
.. Jr. 1 wba te '~ díxolle outra cousa, que en
tre galegas ben nos entendemos. 

Entón a Cuca, queimando o último 
cartucho e limpando a unhas herbiñaS ún 
fiiño de sangue que lle corría do fuciño 
esquerdo, aínda tivo tótalos a dicir: 

- "En mi tierra con estos aparatos 
· ponen folletos explicativos" 

Na súa terra as subvencións do Minis
terio de Agricultura deben ser meirandes 
que na nasa; porque aquí non dan para 
tantas fachendas . 

(Continuará) 



DEREITO LABORAL 

1..- lOue teño que facer se me despiden do 
traballo? 

a) Non firme a liquidación sen consultar 
co seu sindicato ou cun abogado. 

b) Terá 20 días hábiles (non contan os 
festivos) para presentar unha demanda . 
na Maxistratura do Traballo. Antes de 
acudir á Maxistratura e dentro do pra
zo indicado hai qué intentar un acordo 
no IMAC. 

c) Para ter subsidio de desemprego ("co- . 
brar o paro") cómpre: 

- Ter cotizado cando menos 6 meses de 
Seguridade Social nos últimos 4 anos. 
Estar sen traballo por despido impro
cedente, por terminación de contrato 
ou por peche da empresa, é dicir, por 
causas alleas ó traballador. 
Solicitar a axuda ó desemprego na Ofi
cina de Emprego máis próxima dentro 
do prazo legal, que son 15 días .a par
tir do cese. 

2.- As nais empregadas, para aleitar a un fillo 
menor de 9 meses, teñen dereito a unha 
hora diaria de ausencia do trab~llo, que 
pode dividir en duas fraccións. 

3.- Se ten ó seu cargo e cuidado algún menor 
de 6 anos ou un que non sexa ben física 
ou mentalmente, terá dereito a unha re
ducción da xornada de traballo co corres
pondiente desconto do xornal. 

recol lerán do médico o "parte de con
firmación" que continuará levando á 
empresa. O enfermo ten dereito a co
brar o seu xornal. 

5.- Canto tempo podo estar de bai>ca por en
fermedade? 

A situación de baixa por enfermedade 
pode prolongarse durante 12 meses. De 
continuar enfermo logo dese tempo,, 
debe solicitar unha prórroga de 6 me
ses máis; A esta situación chámanlle a 
lei de "1 ncapacidad e Laboral Transito
ria". 
As traballadoras do servicio doméstico 
poden solicitar a situación de 1. L. T. 
{baixa por enfermedade). Os 29 días 
comenzará a cobrar o subsidi0 deben
do facerse cargo do pago da cota da 
Seguridade Social. 

6.- A Invalidez Provisional prodúcese cando 
se levan 18 meses de baixa e pode durar 
catro anos e medio. O remate dese tempo 
perde os seus dereitos á Seguridade So
cial. Non obstante durante ese período 
pode iniciar un Expediente de Invalidez 
Permanente para non perder eses dereitos. 

7.- Se durante o tempo de Invalidez Provi
sional, vostede cura e pode volver ó 
traballo, a empresa deberá admitilo de 
novo. 

4.- lOue facer cando ún enferma e non pode 8.- Non sexa un traballador desinformado. 
acudir ó seu traballo? Procure informarse dos seus dereitos. 

No seu sindicato. 
Ir ou chamar ó médico de cabeceira que Na Inspección de Trabal10. 
lle dará un parte de baixa ó cuartó día Na Oficina de Emprego. 
de enfermedade que vostede debe fa- Xunto algún abogado. 
cer chegar á empresa. T ódalas semanas 

(lnfomación facilitada por "Cruz Roxa Española. Asamblea provincial de Lugo). 
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G4NTAR:JRJNEC:D 
/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
n n n n 
~~ Nin separas nin te paras · Renacidos en 1rimia, ~~ 
ll poi do ougo, río Miño: bateu en Aguiño o mar, n 
~~ o teu seo rega aterra, nos Peores cantan ougas, ~~ 
ll cól/e pan, -sementa viña. quixo a Lagoa c~amar. ll 
1 n 
}~ Hai cinco anos en lrimia Trola ponte, San Alberte ~~ 
ll entre o auga e maila pedro deunos para a fa/a azos; n 
ll naceu a Romaxe, nena desde· Meira de/ca Tui ~~ 
U que en Tui madurece e medra1 pobos abriron os brazos. ll 1 n 
ll No Pedregal sementamos Nin te paras deica o mar ~~ 
~~ a "e cr1'st1'a' unha xo1'0 n1'n de ºorturna/ separ.'Os n (( / I , íl ::I' " (( 

~~ chea ae galeguidade e "irmandó" miñota regan · ~~ 
ll que hoxe sobe 6 monte A /oia. augas dóces e amaras. « 

1 1 
n 1 n · n 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::d> 

A FALI} é CAMl8D 
Agora que vén aí aromaxe, 

boa ocasión· de trata-las pala
bras que rematan en -axe, su
fixo ou terminaación de orixe 
provenzal ( -atge) ou francesa 
(-age). Todas estas termina
cións son de xénero femenino. 

Así, diremos que para asis
tir á romaxe faremos unha 
viaxe para lle rendérmo-la 
homenaxe (¡atención, non 
"homaxe"!) á nosa fe galega 

Trala viaxe, ó garaxe 

porque somos da linaxe de 
Cristo e mais de Breogán. Co
mo no campo non hai nin
gunha moblaxe nin, polo 
tanto mobles para sentarmos, 
podemos facelo nunha laxe 
ou pedra, a non ser que faga 
moita friaxe, cousa que nos 
produciría algunha carraxe. 
Se o coche fose novo, teriá
moslle que face-la rodaxe, 
asunto que está previsto can
do f an a súa montaxe nas fá. .. 

. EDITA: .. Asociación IRlMIA" 

bricas. Despois de · contem
plármo-la paisaxe podemos 
escribir unha reportaxe. · 

Agora ben, como toda re
gra ten excepcións, actuare
mos <leste xeito, con: mascu
linos: poñerémo-lo traxe de 
festa, pero non tanto que pa
rezamos un personaxe. Mete
rémo-la comida nun paxe ou 
cesto e, trala viaxe, gardaré
mo-lo coche no garaxe. Amen . 
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