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XUSTOSPREMIOS 

ffiIMIA está de festa. Un dos seus redac
tores, un colaborador de cada semana, Xbsé 
Chao Rego, ven de recibir o pasado 12 de 
maio, o Premio da Crítica Galega 1984. na 
súa modalidade de ensaio, polo seu libro 
"Eu renazo galego". Con este premio reco
ñécese que o libro de Pepe Chao é o ~va
lioso que se publicou o fiasado ano entre os 
libros galegas de "ensaio ', ou de cavilacións. 
Chao, coas súas reflexións vainas explican
do que ser galego, é ace;>tar como noso o 
país, o pobo, a língua; e aceptar como un 
regalo o que Chao chama a galeguidade pero 
tamén como traballo a facer porque t.anto o 
noso país como o naso pobo, como a nasa 
língua están en perigo de esmorecer non só 
por agresións externas mais tamén por deixa
dez d~ propios galegas. O libro de Chao é 
optimista porque ten fe en que a galeguidade 
(amor 6 noso ser galego) que agora está aga
chada ou implícita no noso pobo, poderá 
saír un día á vista, á conciencia e á militan
cia da nosa xente. O libro ven ser como a 
historia do descubrimento que o propio 
Chao fixo do seu ser galego, e de como se fi
xo galego militante: desde o seu renacer, 
Chao pasou a escribir somente en galego 
na súm colaboracións nos periódicos de 
Galicia, nos seus xa numerosos libros, nas 
súas conferencias. 

Tamén unha institución amiga e colabora
dora de mIMIA, a admirable Preescolar na 
Casa, recibiu o premio á Iniciativa Cultural 
máis destacada, xusto premio ó seu labor en 
favor dos neniños das nasas aldem: o pasado 
ano os mestres de Preescolar na Casa fixeron 
máis de 250.000 Km. en desplazamentos pa
ra que pais e nenos teñan axuda educativa. 
Felicitamos a todo o equipo, pero especial
mente a Anton Gandoy gran animador da 
iniciativa agora premiada. 

OS INSPECTORES DA FACENDA ve
ñen de denunciar un fraude fiscal de mil no
vecentos millóns de pesetas entre os cida
dáns galegos. Os que menos declararon fo
ron ata agora os coruñeses e os que millor 
cumpriron os de Lugo. Os contribuintes de
bemos acudir ás oficinas tributarias antes do 
dez de San Xoán. 

O DIA DAS FORZAS ARMADAS veu 
precedido dalgunhas manifestacións e pro
testas reivindicando o desarme e facendo ver 
as cantidades, ás veces inmensas, que os Es
tados gastan en armamento. O destile deste 
domingo en Valladolid costa máis de cento
vinte millóns de pesetas. 

OS PRESUPOSTOS DA XUNTA seguen 
sen enterarse do problema do paro. Foron 
aprobados os deste ano, adicando pouca 
cousa a crear empleo. Xa o ano pasado hou
bo un baixón, pois mentras no 82 adi~n
se cincocentos e medio millóns, no último 
exercicio só f oron parar 6 desempleo cen 
millóns, iso que eran uns presupostos moito 
máis abultados. . 

CONRA A MAFIA, DEMOCRACIA; be
rraban faí un ano, os veciños de Vilanova de 
Arousa, que nas eleccións democráticas vi
ron coma a candidatura máis votada era es
trangulada polos lazos económicos dos que 
manexaban moito ... Non houbo reparo en 
xuntarse na mesma camada lobo e león, para 
marxinar ó pobo. Desde aquela este concello 
non funcionou ben, e o mesmo acontece 
noutros da ría, O Grove, por exempro ... 
¿Ata onde chega o poder do contrabando? 

Os premiados deste 
ano; sinalado cunha 
flecha: Pepe Chao. 



Eu quero amarte, Señor, 
pero amarte de verdade,· 
que moitos con falsedade 
prométenche o seu amor 
-promesa que queda en flor
e logo van polo vida 
abrindo fondas fer/das 
negándolle o amor á xente 
tripando os dereitos sempre 
que dan ao débil salda. 

Danos un bon defensor: 
Esp lto de verdade 
que acabe coas falsedades 
que medran no corazón 
e tamén ao arredor. 
Aumenta o noso saber: 
que todos poidamos ver 
as cousas coa Inocencia 
e coa oque/a lnte//xencla 
que dan o xusto aprender. 

Non n.os deixes esquencidos, 
orfos de pon e omistade, 
orfos .de a/en to, en saudade; 
ved axiña, ven, querido, 
que fílesta terra ofrlxidos 
remoemos esperanzas 
sen· m.oito lugar pro danzas;: 
danos a certa experfencfo 
da ~úa fonda presencio 
que áos máis apagados lanzo. 

NON NOS DEIXES ORFOS 
Domingo sexto 
despois de Pascoa 

A PROMESA DO ESPIRITO 

Dixo Xesús: 
- Se me amarles, gardaredes os meus manda

menfos, e eu rogareille ao Pai, e daravos outro de
fensor, para que sempre estea convosco: o ·Espíri
to da verdade. O mundo non o pode acoller, pois 
non o ve nin o conoce; mais vós conocédelo, pois 
permanece onda vós e está en vós. Non vos deixa-: 
rei orfos; logo veño onda vós.Un pouquiño mái~, e 
o mundo xa non me verá; pero vós habédesme 
pois eu vivo, e tamén vós haberles vivir. Naque! 
día conoceredes que eu estou no meu Pai, e vós 

. en min, e eu en vós. Quen ten os meus marida
. melitos e os garda, ese ámam~; o que me ama se .. 
rá amado polo meu Pai, e eu amare in o e map.if es
·tareime -a el. 

. · (San Xoán 14, 15-21) 

Viviremos na túo vida, 
seremos xente desperta, 
prá /oita da vida atenta; 
gonqrémosl/e a partida 
a quen no/o deu perdido; 
os cousos nas nosas mons 
terán feitura de lrmáns; 
encheronse de coores 
tódo/os nosos so/pores, 
e os xo mortos vivirán. 
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COUSAS DI 
O mundo dos médicos e das menciñas é complicado ahondo, Non 

Por outra parte, a todos nos interesa moito, porque antes ou despois, te 
de .agora estas nota; soltas sacadas dunha charla ofrecida polo doctor Ei 

PARA EMPEZAR 

Normalmente enténdese a menciña como o trato 
do médico co enfermo, cando o enfermo está enfer
mo. Esto é moi incompleto, porque ademáis dese tra
to persoál hai que considerar dúas cousas: 
l ª .- Existe unha Administración formada polo Minis
terio de Sanidade, pola Seguridade Social, polo Go
berno, no que hai persoas cunhas ideas e prácticas 
particulares; e esa Administración é a "dona" dos car
tos, das instalacións, dos servicios. Os médicos no seu 
traballo dependen, de grado o por forza, desa Admi
nistración. 
2ª .- É malo pensar no médico só cando estamos enf er
mos; un servicio médico axeitado debe mirar máis a 
que a xente non enferme, que a atendela cando xa en
ferma. 

AS MENCIÑAS DE COMPLACENCIA 

Chámanse menciñas de complacencia as menci
ñas que dá o médico a un enfermo sabendo que prác
ticamente non lle van resolver nada, pero con eso o 
enfermo queda tranquilo, complacido. 

Hai un verdadeiro consumismo de menciñas. A 
Organización Mundial da Saúde ten recoñecido como 
menciñas básicas 180 máis ou menos; e no mercado 
circulan. arredor de 18.000. Os mesmos médicos ven
se aturdidos con tanto viaxante que a diario Hes veñen 
ofrecendo novos e prometedores productos. Países 
coma Estados Unidos e Inglaterra, fan que eses pro
ductos circulen primeiro por países coma o noso, e 
logo, se a cousa resulta, aplícanos tamén eles. E ta
mén hai enfermos que gozan levando un saquetiño de 
menciñas para a casa: se as consumen, mal; se non as 
consumen, peor. 

PAGARLLE O TAXI ÓS ME 

Moita xente pregunta ~ 
xi ó médico cando visita ós 
esto hai dúas cousas que die 
soal sanitario está obligado a 
de todo, polo tanto sen lle 
gunda, a Seguridade Social . 
eses desplazamentos. ¿Qué f ; 
garllos ós seus clientes. E coi 
lle soben moito as cuotas da 
lle di ó da cantina que non llt 

¿Que facer? Non pagar, 
nicen para reclamar á Admi 
razón. Por outra parte, tamé: 
de réxime especial agrario 1 

exeinplo, o ano pasado 130. 
llas; mentres que por esas m 
co de réxime xeral non a 
Para algo valerá esas diferenci 



Xi:nti: 
E MEDICOS 
té doado comprender moitos dos intríngoles que hai arredofde todo eso. 
odos irnos parar nas mans deses señores de bata branca. Ofrecemos polo 
~varisto Lombardero de Ribadeo a unha asociación viciñal. 

~DICOS 

se hai que lle pagar o ta
¡ enfermos na casa. Sobre 
cir: Primeira, todo o per
a servir a domicilio gratis 
ter que pagar o taxi. Se
non lle paga ós médicos 

fan moitos médicos? Car
>ma se un labrego, porque 
1 Seguridade Social, vai e 
e paga o viño. 
·, e que os médicos se or
irtistración o que sexa de 
~n é certo que un médico 
cobraba en Abadíri, por 
>.000 pts. por 550 carti
nesmas cartillas un médi
agrario cobraba 70.000. 
ias. 

O CAMBIO DO MEDICO 

Desde comenzo de ano ·está ~n marcha o do cam:.. 
bio dos médicos. O certo é que non é unha cousa moi 
distinta do que se tiña ata agora. Consiste en que cada 
un pode escoller, dentro dos médicos de cabecei¡a do 
Axuntamento, o que roáis lle guste, indo á Previsión e 
facendo un pequeno papeleo que se resolve moi axi
ña. Con todo cada médico ten un tope de cartillas que 
non pode rebasar. E cada afiliado ten que perma~e
cer co mesmo médico polo menos dilrante 6 meses. 

AS RECETAS DOS MEDICOS 

Ningún médico está obligado a facer recetas para 
menciñas que deu outro médico. Sen embargo é nor
mal que os médicos fagan estas recetas cando se trata 
dun especialista pola Seguridade Social. Cando as 
menciñas as deu un médico particular, xa non é tan 
normal que un médico da Seguridade Social queira 
rece talas. · 

MOITA ATENCION bS AMBULATORIOS LOCAIS 

A xente ternos unha palabra que dicir sobre os 
servicios médicos que nos ofrecen e que nós pagamos. 
Unha cousa a controlar, por exemplo, son os Ambula
torios dos pequenos núcleos de poboación. Eses Am
bulatorios non valerán para nada sen unhas cantas 
cousas básicas; deberán ter: local con camillas, limpe
za, etc. Laboratorio de análises normais. Aparato de 
raios para radiografías mínimas. Aparatos para facer 
electro-cardiogramas. Cómpre organizarse para rocla
mar eses setvicios mínimos que non sempre precisan 
de especialistas para atendelos e que nos aforrarían 
moitas viaxes á capital. 



11 lENGUllKE DllS llR BORES 
1/ quela noite o Manoliño chegou coas vacas á casa moi pensativo. Sabía que as 

persoas talaban; oira dicir que algúns escritores escribiran contos e fábulas 
nas que os animáis tarnén talaban; pero ninguén lle dixera, nin a el se lle ocurrira 
que tamén as árbores tiñan voz; o carballo fala, o castiñeiro fala, fala tamén a vi-
dueira, e o piñeiro, e o acibro e o loureiro. Cada árbore ten o seu son, a súa 
voz, a súa linguaxe. Cada árbore fala dunha cousa diferente. 

Véusefle ao maxín ao Manoliño que as follas eran como as palabras das árbo
res. 

Hai árbores que no outono perden a folla para recobrala coa forza da vida na 
primavera. As follas desas árbores, como o carballo ou o castiñeiro, contan a his7 

· toria, humilde e silenciosa, da xente en loita e en derrota, que cada pouco tem
po recuperan a ilusión e as ganas de seguir viviendo. Por eso hai moita xente que 
se parece a un carballo. 

Hai árbores que non perden a folla en todo o ano; a máis bonita delas é o 
acibro, que ademáis, cando máis crudo é o inverno, rodea as súas follas de .verde· 
forte cunhas boliñas bermenas que fan a envidia de tódalas árbores collidas polo 
silencio da invernía. As follas e as boliñas do acibro contan a fidelidade de moita 

· xente que, anque se vexan revoltas nos traballos da vida, manteñen a fermosura 
da constancia e do ·humor. Hai xente que se parecemoito, moito a: un acibro .. O 
Manoliño pensou que tódolos labregos debían levar de apeHido "acibro": Mano·
lo Acibro Prieto, X osé Acibro Sou to, Antonio Acibro González, etc .. 
EtcRai árbores que parecen moi enteras. Semellan ter a folla todo o ano, pero 
non é certo. Tal lle pasa ao piñeiro. Cando fai vento, ~orno para que ninguén se 
ne entere, solta ás agachadas centos e centos de folliñas que tamen se chaman 
arume, ou puma ou de moitas maneiras. A puma dos piñeiros falan da xente va
nidosa, que aparenta e que se chufa, per.o que non pode deixar de ser reconoci
da polos seus feítos mentireiros. Hai moita xente que se parece a un piñeiro. Moi 
alto e moi presumido, pero logo ... 

E moitos máis eran os· falares .que o Manoliño lle escoitara ás árbores aquela 
tarde que botara alindando as vacas. 

Ao entrar pola porta da casa, preguntoulle á súa irmá Carmiña: Carmiña, 
¿cal é a árbore que fala de ti? A Carmiña non lle soupo contestar; inda non 
aprendera o falar das árbores. .. 



UN HORIZONTE ESPERANZADOR PARA-A NOSA TERRA 

Hoxe rematarémo-lo comentario do himno galego que fomos facendo 
en números anteriores (124, 125, 128), explicando o contido da estrofa final 
que di así: 

"Os tempos son chegados 
dos bardos das idades 
que as vosas vaguedades 
cumprido fin terán; 
pois onde quer xigante 
a nosa voz pregoa 
a redencion da boa 
nación de Breogán. " 

Os pmearos exclaman entusiasmados que xa chegaron os tempos dos 
poetas do pobo, dos bardos (denominación dada ós poetas dos antigos cel
tas) que teñen o don da palabra e van rompe-lo silencio secular no que Ga- · 
licia estivo sepultada. A súa VQZ, coma un tacho que alumea entre as te
bras, vai acabar dunha vez por todas cos medos, coas incertidumbres que 
aniñan nos corazóns dos homes galegas~ 

Os poetas non poden permanecer alleos á realidade que os rode~. 6 
sufrimento das súas xentes por iso a súa voz erguerase para denuncia-la in
xusticia e abrir un cam iño de esperanza. 

Queda patente o optimismo dos piñeiros que se enfrentan co futuro 
con seguridade: 

·~As vosas vaguedades 
cumprido fin terán. " 

Mentres tanto os piñeiros, par- ~-

ticipando xa da victoria final, aúnan 
as súas voces pregoando 6 vento a re
dención de Galicia, a boa nación de 
Breogán. . 

O himno remata así infundindo 
optimismo 6 pobo galego para que se 
espreguice do sono que o envolve e 
mire cara o futuro con ilusión, con 
esperanza, sen tern or pois no h o
rizonte adivíñase xa novos tempos: 
Galicia retiobrará axiña a liberdade 
perdida. . . (~tó~ "To114Y) 



~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--::::::~~~~~~~~~~~~~~ ........ -:~~~ 
SS . SS 
~ 1 
~~ Os ianquis, americanos En Centroamérica axudan i~ 
~~ estanvos eles afeitos a manter xefes tiranos ~~ 
ss a abusar.dos outros pobos non respetando a xusticia ss 
~~ non .respetando os dereitos. nin os dereitos humanos. ~~ 
1 ~ 
~ ~ · 

ss O pobo de Nicaragua Denunciounos Nicaragua SS 
SS ·1 "6 - T "b al h . d SS ss en revo uc1 n ganou a un n un que ai no mun o; s~ 

~~ a súa propi~ lib~rdade Reagan non quixo aceptalo ~~ 
~~ e 6. seu tirano boto u. e púxose furíbundo. ~~ 
SS . SS 

~~ Sufriron con.isto os ianquis E así demostra ben certo .U 
~~ tamén os.propios reveses, non só que está equivocado; ,, 
~t x.a que eles co tirano tampouco acepta a lei: ~~ 
s< tiñari os seus intereses · xa se ve que non é honrado. ~' S) • '-' 
~~~~~~~~,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

j - · A .rALA ¡: CAlilinO 
VelaquÍ unha chamad~ de a

t.ención, poique vai · habendo 
xente :q~e _aprendeu nalgún bo 
mómep.to. a palabra intre e pen
sil que é a traducción do caste
Ián .. momento". Non tal, por
que momento tamén é galego. 

Repara nesta frase: ''neste 
intre en que escribo doume de 
conta dos momentos cruciais 
e difíciles polo que están a pa-

¡UN MOMENTO! 

sar tanto a clase (nunca "eras" 
nin "erase") obreira e mailo 
mundo labrego". 

Eu escribo nun intre, pala
bra que quere dicir "momen
to preciso". Pero, por desgra
cia, a crise económica non é un 
intre, senón algo máis amplo, 
dura máis. Xa o ves: intre e 
momento non son intercam
biables. 

EDITA: "Asociación IRIMIA" 

Por dicilo dalgún xeito: 
8empre que utilizo a palabra in
tre podo . usar momento, pero 
non ó revés. Por exemplo, eu 
diría: "agarda un momento" 
e outras expresións polo estilo, 
reservando a palabra intre para 
momentos de meirande preci
sión: "estaba agardando por 
ti e nese intre chegou o teu 
curmán". 
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