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INFORME SOBRE 

A OBXECtON DE CONCIENCIA 

ASAMBLEA DE IR I M I A 



ASAMBLEA DA ASOCIACION 
IR IMIA 

O domingo día 27 de maio a 
Asociación IRIMIA celebrou como 
cada ano a súa Asamblea Xeral O rdi
naria en V ilalba. 

Revisouse a marcha da Asocia
ción, os seus logros e fracasos, as 
cousas boas, e mesmo as menos 
boas, que se fixeron ó longo do ano: a 
VI Romaxe de Crentes Galelgos no 
monte Aloia (Tui), o VI Cruceiro en 
Sada, o labor da Escola "ALENTO" 
de Monitores do Tempo Libre, a 
elaboración de material diverso para as 
celebracións da fe, a recente Festa do 
Lume, ... ; e tamén, por suposto, a 
marcha do semanario "IRIMIA". 
Sen esquencer o necesario balance 
económico. 

Tomáronse despois diversos 
acordos enc ol do próximo Gruceiro (a 
celebrar no outono deste ano) e a 
Romaxe para 1985, que será na 
bisbarra de Ferrol (xa saberedes 
que a R omaxe deste ano será ria Ponte 
Ledesma, perto de Santiago, o 15 de 
setembro). Falouse tamén da necesaria 
coordinación con outros movementos 
da Igrexa galega como as Comunida
des Cristiáns Populares, os Coloquios 
Galegos de Cristiáns, ... E suxeríron
se novos campos de actuación: a 
imaxe (fondo gráfico, diap ositivas, 
video, ... ) a m ocedade, etc. 

U nha vez máis, revisouse a 
situación dos socios, que non é 
demasiado vizosa dende hai uns anos, 
pese a que este ano coa elección dun 
novo presidente tentouse darlle un 
novo empuxe á Asociación. Comen
t ouse, con certo enfado unha nota de 
prensa aparecida en ºLa Voz de 
Galicia" ó respecto, pero concluiuse 
que cóm pre unha meirande colabora
ción de todos na tarefa común que 
nos axunta arredor de IR IMIA. 

OS NOSOS AXUNTAMENTOS ESTAN 
EMPEÑADOS, e is to preocupa ós seus rexi
dores. Estanse adoptando dúas medidas: aco
IleJ:Se á lei de saneamento das facendas lo
cais, segundo a cal o Gobemo de Madrid vai 
amortizando as deudas a cargo dos Presupos
tos do Estado (xa fixo así con dezasete mil 
millóns), ou a solución doutros concellos 
que veñen recargando o imposto sobre a ren
ta dos veciños. En Galicia tomaron esta du
dosa medida trinta e dous concellos. 

NA 7ª SEMANA VERDE DE GALICIA (7-
10 de Xuño) que se celebra tódolos anos en 
Silleda, saliént.ase a necesidade de millorar 
a imaxe dos productos do agro, e promover 
unha política positiva de export.acións de 
cara a fóra. 

O CUPON DE CEGOS está mellorando a ca
lidade de vida dos invidentes, pois máis da 
mitade dos cegos españoles viven do cupón 
(uns catorce mil). Un porcentaxe grande dos 
beneficios van parar ó ensino, sobor de todo 
ós catro centros de pequen os, un dos cales 
está en Pontevedra con case cen alumnos. 

O REMATE DO CURSO pon na picota o 
fracaso escolar existente en Galicia. Para 
algúns chega a afectar a mitade dos alumnos 
de EXB, doblando a media doutros países. 
Nun dos últimos estudos, Carlos M. Giménez 
culpa estes fallos a ausencia dun ensino pre
escolar, xa que nos rapaces que estiveron es
colarizados entre os catro e seis anos hai 
moitos menos fracasos. 

UNHA COLONIA NA LUA para o ano 2010 
é a meta da ciencia espacial dos americanos 
que rivalizan cos rusos, empeñados agora en 
construír un cohete que poña en órbita car
gas de ata duascentas toneladas. 

O PARO QVE NON CESA consume xa a un 
vinte pqr cento da poboación, e ten os rasgos 
duros de caba.tse máis que nada na moceda
de, xa que case a mif;ade dos parados non 
chegan ós vintecinco anos. 



O ESPIRITO DE XESUS 

Con medo gardaos, 
con medo e sen paz, 
dez acobardados 
pechados están. 

Xesús presentouse 
e deulles a paz; 
despois amostroulles 
o peito e as mans. 

As mans que levaran 
servicio e paixón, 
as ma ns perforadas 
dun traballador. 

O peito ferido 
fol de sentimentos, 
de onde saíron 
tan limpos proxectos. 

Moito se alegre.ron 
vendo ó seu Señor 
que resucitado 
vence o seu temor. 

Era Xesús mesmo 
o amigo fiel 
e dalles o alento 
que o moveu a El. 

Xesús lles encargara 
a mesma misión 
pola que loitara 
con tanta paixón. 

El que era tan rico 
nos bens que da Deus, 
fixérase pobre 
vivindo cos seus. 

Domingo de 

Pentecostés 

A PAZ E O ESPIRITO DE XESUS 

Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando 
pechadas as portas de onde estaban os discípulos, por medo 
dos xudeus, chegou Xesús e poñéndose .no medio, díxolles: 

- Paz convosco. 
Dito esto, amostroulles as mans e mailo costado. Os 

discípulos alegráronse, vendo ao Señor. El díxolles outra vez: 
-. Paz convosco, como o Pai me enviou a min, tamén 

eu vos envío a vós. 
E d ito esto alentou sobre eles, e díx olles: 
- R ecibide o Esp írito Santo: a quen lle perdoedes os 

pecados, quedaranlle perdoados: a quen llos reteñades, que
dara nlle retid os. 

Vivindo coa xen te, 
loitando con ela, 
dos máis apresados 
rompem cadeas. 

E para que ousaran 
en tanta tarea, 
deulles o Alento 
que do débU terma. 

O &pírito Santo 
é o don de Deus; 
un grande regalo 
que distingue aos"seus. 

(Xoán 20, 19·23) 

. Os que o levan dentro 
por pegas que houbera, 
fan as cousas grandes 
que Xesús fixera. 

Aos galegos todos 
que Deus nos conceda 
Espírito abondo 
pro erguer esta Terra. 
E facermos dela 
unha Ten-a nova 
prá clase labrega, 
prá trabal/adora. 
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INFORME SOBRE A 08 
Chegáronnos á Redacción de IRIMIA estas letras dos Grupos de Ohxe. 
Na mente dos lectores está a noticia, recentemente aparecida na pr« 

vicio Militar, na que se fai unha nova regulación sobre a Ohxeción de Com 
, criticada polos ohxectores, que denunciaban a súa insuficiencia para dar resp 

¿QUE E A OBXECION DE CONCIENCIA? cadeamentos dos obxectores e 1 

situación de prórroga "de inc1 
non se aprobe no Parlamento a 
normativa. 

A obxeción de conciencia pode plantexarse sempre que 
nos neguemos a acatar unha lei, unha orde ou unha "norma so
cial,, calquera por motivos de conciencia peisoal. De tódolos 
xeitos, nos últimos anos, o termo aplícase fundamentalmente 
aos que nos negamos a participar no exér~ito. 

A esta negativa pódese chegar por diferentes motivos 
(persoai~, relixiosos, éticos, filosóficos, políticos, ... ) pero 
non é só un prantexamento individual e case sempre ten un 
carácter colectivo e social que leva consigo o rexeitar ,a \iioten
cia institucionalizada e polo tanto ao sistema. 

Ao negarse a facer a mili, críticase todo o que é e repre
senta o exército e o servicio militar. 

SITUACION LEGAL DA o.e. 

A obxeción de conciencia ao Servicio Militaré un de
reito recollido no artigo 30 da Constitución Española. No ano 
1977 saiu unha or~e interna do exército que rematou cos e_n-

En outras palabras: SE fl 
NON TES POR QUE FACELA. 

COMO DECLARARSE o*c. 

Hoxe en día non debe 1 

facelo o "día da talla", ou o < 

simplemente alegando que te dt 
(normalmente o día que citan 11 

ra mandala ao C.I.R., xa pregu 
obxectar). Non tes por que dar 
res. Ter~ unicamente que firm1 
que pon os teus datos persoais 
" ... pasa a situación de inco1 
se a orde interna do Ministerio 
vembro de 1.977, por haber ale: 
cia". 

E importante declararse 
no CIR, poden aparecer problem 

O SERVICIO CIVIL ALTERNA 

Se como obxectores que1 
dade diferente é lóxico que nOf 
senón a facer cal quera tipo de t 
plemente que non combata á s 
decemos. 

Enderezo dos grup 

A Coruña: Apdo. 1.07 4 
Vigo " 6 .028 
Santiago ,, 645 



xcntc 
ción de Conciencia de Galicia, que nós publicamos congosto. 
ensa, sobre a aprobaéión polo Congreso dos Diputados da nova Lei do Ser
ciencia. Unha Lei que ten moitos aspectos positivos, pero que foi tamén moi 
1osta ó problema da Obxeción de Conciencia no Estado Español. 
que mantén aos mesmos nunha 
orporación aprazada" mentres 
l lei reguladora da o.e. e a súa 

~ON QUERES FACER A MILI 

ººº . ..rr 
~\)~ 

'(J' 
haber ningún problema. Podes 
dfa de incorporación a filas e · 
eclaras obxector de conciencia 
1a .caixa de reclutas á xente pa
mtan se hai alguén que queira 
máis explicacións se non que

.ar un texto de medio folio no 
i e unha frase parecida a esta: 
rporación aprazada acolléndo-
de Defensa de data 18 de no

!gado ser obxector de concien-

~ neste intre porque unha vez 
1as. 

remos a búsqueda dunha socie
s neguemos non só a ir á mili, 
~aballo que contribuia ou sim
;ociedade militarizada que pa-

>os e n Ga licia: 

Tlf. : 981 - 56 52 90 
Uxío Uriarte 
c/ Dr. Teixeiro 30, 6° D 
SANTIAGO 

Así, aínda que as posturas dentro dos obxectores, po
den ir dende os que non aceptarían ningún tipo de S.C. ate os 
que aceptarían calquera; a postura actual do M.O.C. (Move
mento de obxectores de Conciencia) é a de loitar por un S.C. 
segundo as nos& oonviccións, non sendo esta unha reinvindi
cación en si mesma, senón que se considera un paso adiante ca
ra o ideal dunha sociedade desmilitarizada e xusta. Un Servicio 
Civil que non sexa só testimonial, senón que aporte unha crí
tica e unha axuda real á xente e non ao aparato burocrático do 
Estado, que non signifique un castigo para o obxector, que 
non sexa ''militarizado" e que o poida facer calquera en· cal
quera situación. Daquela, haberá de ser un pacto entre os ob-

. xectores e o Gobemo; de ningún xeito aceptamos a imposi
ción. 

OUTRAS MANIFESTACIONS DA o.e. 
Negar a validez ao exército non concierne só aos 

que por lei teríamos abrigas militares directas, sénón que hai 
moitos outros xeitos de manüestalo. Aparte do que cada
quén, por si mesmo, estea disposto a facer, os grupos esta
mos tratando de levar adiante unha seire de accións que aca
dan un meirande significado si se fan colectivamente: 

. A obxeción despois da mili, a través da devolución 
de cartillas como expresión máxima da nosa desvinculación do 
exército e a denuncia da actual política de defensa. 

. A obxeción fiscal, como negativa a que parte da 
na>a aportación ao diñeiro de todos sexa destinado a gastos 
militares que ademais medran espectacularmente en todo o 
mundo e · tamén no Estado Español (case un 25 por cento 
do seu presuposto xeral). Alternativamente se destinará a or
ganizacións ou grupos que loiten pola paz. 



i lUME 

Teslume? 
A muxica vermella brillou un pouco e apousou sobre o cigarro do outro. 
De súpeto: 
Unha, tres, cen, mil muxicas vennellas brillaron polos aires e caeron so

bre eles. 
Todos se puxeron a falar; todos dician cousas; todos se entendían, pero 

ninguén sabía o que pasaba. . . · 
As muxicas vennellas prenderon na roupa, queimaron a carne, arderon 

os corazóns . .. 
De súpeto: 

.- ¡Hola! 
E soprou sobre eles. 
Tiñan moito medo. Estaban alí coas portas pechadas; tiñan medo dos 

x udeus, tiñan medo dos cregos, tiñan medo das autoridades, tiñan medo deles 
mesmos. Tivo que volver a lles dicir: 
.- ¡Hola! 

E déulle-las mans, e apretounos contra o seu costado. 
Eles puxéronse moi ledos 6 velo. Entón El díxolles: 

.- ¡Ide! 
Eles babearon a cabeza. Baixaron a cabeza e puxéronse a mirar para as 

súas mans. 
Dúas eran mans de pescador . . . 
Dúas eran mans de banqueiro . . . 
Dúas eran mans de labrego . . . 
Dúas eran mans de home pobre . .. 
Duas eran mans . .. 

Eles babearon a cabeza e víronse dúas pobres mans. . . ¿Como poderían ir por 
aí con aquelas mans? 

El viu que inda tiñan medo. Díxolles: 
.- Non teñades medo. Como o meu Pai me enviou, así vos envlo Eu. Non teña
des medo: Eu estarei sempre convosco. 

En tón foi cando un del.es pediu: 
.- ¿Tes iume? 

E ocorreu . 
Sobrado 



O GALEGO NA ESCOLA: 

Catro razóns ppara catroo obxeciÓns{R} 

No número anterior falabamos das dúas primeiras bbxeccións: que o Galega_ non ser
ve para nada práctico, e que debía ser voluntario e non haber suspensos. Im~ .!loxe respon
der á terceira e á cuarta. Nestas catro obxeccións estarían· resumidas máis (;U. menos tódalas 
que se escoitan a cotío na rúa, en contra do Galega na escala. 

3ª: Non é posible aprende-lo Galego, porque cada un fala e escribe ó seu xeito. 

R/. f_ste razonamento dicímolo, pero se o pensamos ben comprendemos que non é verdadei
ro. E certo que duns lugares a outros hai algunhas variantes, que nuns sitios din "man" e 
noutros "mau" ou ''mao", que nós dicimos "nai" e aqueles "mai,,, pero non é verdade que 
falando galega os de Viveiro e os de Tui non se entendan perfectamente. 

Na escrita é certo que así foi porque, ó non tennos nas escalas clases en galega nin 
de galega, ninguén aprendeu a escribir. Pero agora si podemos facelo todos coa mesma or
tografía que xa está unificada e hai libros que nos aprenden a todos igual. 

4ª: É inútil dar clases de galego se ·tódalas demais clases son en castelán. 

R/. Tal yez sexa a obxección máis seria e con maior probabilidade de ser verdadeira. 
E certo que se o ensino do galega se limita ás tres horas de clase semanais, os alumnos 

non chegarán nunca a falalo con soltura, como non chegan falar normalmente nin o francés 
nin o inglés-aínda que teñan catro horas de clase en cada curso de BUP. 

Pero tamén é certo que as clases de Galega son unha gran ocasión para que os rapaces 
se (amiliaricen coa lingua e a recoñezan coma a súa. Cun pouco de xeitiño por parte do pro
fesor e da familia pódese conseguir que a valoren ata seren capaces de falala con 
normalidade. 

A comparanza cos outros idiomas non é de todo válida porque non se dan situacióm 
semellantes. Non se poden compara:.los coñecementos de galega que ten o máis castelanizado 
dos nasos rapaces cos que pode ter de calquera outro idioma. Nin a facilidade para adquirir 
un e outros. 

Con todo é moi certo que fan falta moitas máis clases en galega ca de galego. Cómpre 
que todos vexámo-la nasa lingua en tódolos eidos da ciencia e da cultura. P~ro o termos cla
ses de galega non só non é inútil senón moi necesario á hora de conseguir unha normaliza
ción total. 

Engracia Vidal. 
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~~ Repican as campás, Aconsello 6 arcebispo, ~~ 
~~ hai arcebispo en Galicia: se ha selo de verdade, ~~-
~~ ¿tocarán elas a morto? que teña moito respeto SS 

\S ¿será un toque de ledicia? á nosa galeguidade. . ~~ 
>S u 
~ ~ 
SS "Chi losa" en italiano Xa se lle abre, desde agora ss 
~ , ~ 
SS digo eu un poco en broma; o libro da nasa historia; s: 

· ~~ folgan agora comentos que nel non escriba mágoas, ~~ 
11 porque xa dispuso Roma. senón páxinas de gloria. ~~ 
~ ~ 
SS ·· SS 
SS ¿Que o que _vai ser de Santiago? Se asi non fose, serla s( 
~1 ¿Que fará monseñor Rouco? un erro, un grande erro, » 
~ Iso dirao o tempo e desde aquí escoitaria ~~ 
\C e hase saber dentro pouco. un salaio, pranto e berro. /\ 
~ . \ 

~----=~ ~-,.,..,,._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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LA i:CA iñO 
iLUIS, LUISE! 

Así lle barraba ó seu fillo unha 
velliña para mo chamar, e eu dixen para 
mín: "a señora María está pronunciando un 
e paragóxico". Cando a xente di: "vou 
comere", está a face-lo mesmo. 

F.se e que a miúdo pronunciamos ó 
· final das palabra; que rematan en consonan

te, non se escribe, aínda que o pronuncie
mos. Moitas veces, sobre todo en poesía, 
cómpre mesmo pronuncialo porque lle ca-

' dra mellor ó verso; así por exemplo, no Cre-

do galego hai un verso que di: "eu confío 
nese Deus", que cadra mellor dicir "Deuse". 

O e paragóxico onde é máis frecuen
te é tralo infinitivo, por exemplo, en co
mer-e, traba.llar-e. Tamén tras.. do 1, coma en 
catedral-e ou trae; do n,. cmma en corazon-he,. 
cancion-he. Poñémoslle' ese h para. ind.icar 
que é- un n velar., é' dicir, que·se pronuncia le
vando a lingua contra o veo ou ceo do padal, 
coma en unha, algunha, ningunha; ese soni
do que lles resulta tan difícil ós casteláns 
cando queren aprender galega. 
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